ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ
ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο: 5391 /3-11-2020

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ
VAN [Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ] ΚΑΙ ΕΝΟ *1+ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+»

πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο:

52.734.72 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ)

Κσδηθνί CPV (34136100-0, 34115000-6)
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ
Δπσλπκέα
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο
ΣειΫθσλν
Φαμ
Γεληθά Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (URL)
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν

ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ,
ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚαξηΪιε 2
Αιεμαλδξνχπνιε
68131
2551038712
2551038713
www. alexpolis.gr
ΣΕΑΝΑΒΑΡΛΖ ΑΡΑΝΣΧ
www.ps@alexpolis.gr

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Σν πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο, θαζψο θαη ηα αληέζηνηρα Ϋληππα ππνβνιάο πξνζθνξψλ
γηα ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα (αέηεζε, ππνδεέγκαηα) δηαηέζεληαη γηα
ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε
δηεχζπλζε (URL) :
www. alexpolis.gr
β) Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη εέηε (α) κε απνζηνιά, επέ απνδεέμεη, πξνο ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Γηεχζπλζε :ΚαξηΪιε 2 Αιεμαλδξνχπνιε, Σ.Κ.68131), εέηε (β) κε
θαηΪζεζά ηνπο ζην Σκάκα Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Γηεχζπλζε :
ΚαξηΪιε 2 Αιεμαλδξνχπνιε, Σ.Κ.68131).
γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ηελ αλσηΫξσ αξκφδηα γηα πιεξνθνξέεο θα
ΓνπιαθΪθε Μαέξε ζηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε, ην ηειΫθσλν 2551038712 ά/θαη ηελ
ειεθηξνληθά δηεχζπλζε.

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.3.1. Είδοσ διαδικαςίασ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηε δηαδηθαζέα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 117 ηνπ
λ.4412/16, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
θαη κε Ϋγγξαθεο ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο γηα ηελ «Προμικεια με Leasing μεταφορικϊν
μζςων δφο *2+ φορτθγϊν αυτοκινιτων τφπου van και ενόσ*1+ επιβατθγοφ οχιματοσ
καινοφργιων».
1.3.2 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
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Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε Πξνκάζεηα κε ηέηιν «Leasing κεηαθνξηθψλ κΫζσλ δχν [2]
θνξηεγψλ απηνθηλάησλ ηχπνπ van [πεηξΫιαην] θαη ελφο [1] επηβαηεγνχ νράκαηνο ≤1,2 cc
[βελδέλε] θαηλνχξγησλ» γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ, πξνυπνινγηζκνχ
52.734,72 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%) ε νπνέα επηκεξέδεηαη ζε δχν [2] νκΪδεο θαη αθνξΪ:
1. ΟΜΑΓΑ Α] «Leasing κεηαθνξηθψλ κΫζσλ πξνκάζεηαο δχν (2) ΒΑΝ κε θαχζηκν
πεηξΫιαην [θαηλνχξγηα] ην Ϋλα θπβηζκνχ 1,3cc θαη ην δεχηεξν 1,5cc»: γηα ηα
ν.ε.2020 Ϋσο θαη 2024 πνιπεηνχο δαπΪλεο ε νπνέα θαηαλΫκεηαη ζηα Ϋηε
2020,2021,2022,2023,2024 πξνυπνινγηζκνχ 38.807,04
2. ΟΜΑΓΑ Β] :« Υξεκαηνδνηηθά κέζζσζε (leasing) ελφο (1) επηβαηεγνχ νράκαηνο ≤1,2
cc κε θαχζηκν βελδέλε (θαηλνχξγην)» γηα ηα ν.ε.2020 Ϋσο θαη 2024»
πνιπεηνχο δαπΪλεο
ε νπνέα θαηαλΫκεηαη ζηα Ϋηε 2020,2021,2022,2023,2024
πξνυπνινγηζκνχ 13.927,72 επξψ
Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα ζα εέλαη θαηεγνξέαο EURO6D.

1.3.3 Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
Ζ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 52.734,72 € (πκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ
24%) θαη Ϋρεη εγγξαθεέ ζηνλ θσδηθφ εμφδνπ ΚΑ 10.6244.01 θαη επηκεξέδεηαη γηα ηα νηθνλνκηθΪ
Ϋηε σο εμάο : Ο.Δ 2020 , ΟΔ 2021, 0Δ 2022, ΟΔ 2023,0Δ 2024
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΟΜΑΓΑ Α
Κωδικόσ CPV

Ρεριγραφι

34136100-0

Ρρομικεια ενόσ
(1) φορτθγοφ
τφπου ΒΑΝ με
καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο] 1,3
cc

34136100-0

ΟΜΑΔΑ Β
Κωδικόσ CPV

34115000-6

Ρρομικεια ενόσ
(1) φορτθγοφ
τφπου ΒΑΝ με
καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο]
1,5cc
Ρεριγραφι

Ρρομικεια ενόσ
επιβατθγοφ
οχιματοσ με
καφςιμο βενηίνθ
(καινοφργιο]
≤1,20cc

Τεμ

Τιμι τεμαχίου
ανά μινα
μίςκωςθσ

Ρερίοδοσ
μίςκωςθσ ανά
τεμάχιο/μινα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΡΑ

1

277,00

48

13.296,00

16.487,04

1

375,00

48

18.000,00

22.320,00

Τεμ

1

Τιμι τεμαχίου
ανά μινα
μίςκωςθσ

234,00

Ρερίοδοσ
μίςκωςθσ ανά
τεμάχιο/μινα

48

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ
ΦΡΑ

11.232,00

42.528,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΡΑ

13.927,68

52.734,72
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1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΣΙΟ
Α. Οι διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν :
1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπωσ τροποιικθκε και ιςχφει.
3. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ.

45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ

Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
7. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011),

όπωσ

τροποποιικθκε και ιςχφει.
8. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
9. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03- 2014),

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
10.

Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-06- 2014) , όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
11.

Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016),

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
12. Τισ διατάξεισ του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/Αϋ/2018) περί «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α.
*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+».
13. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27 θσ
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Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν (ζναρξθ
ιςχφοσ οδθγίασ από 25/05/2018).
14. Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»1, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”.
15. Τισ διατάξεισ του Ν.1665/1986 «υμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ» (Αϋ 194), όπωσ

τροποποιικθκε με τον ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Αϋ/07-08-2006)
16. Τισ διατάξεισ του Ν.2367/1995 ΦΕΚ Αϋ261 περί νζων χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν και άλλεσ

διατάξεισ
17. Του άρκρου 21 του Ν. 3775/2009 (ΦΔΚ 122 Α/09) «Ρφκμιςθ κεμάτων χρθματοδοτικισ

μίςκωςθσ »
18. Θ με αρ. Α2/40819/7167/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 955Βϋ) «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ςυμβάςεων

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ςτα αυτοκίνθτα οχιματα»
19. Τθν με αρικμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017, τ.Β 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ Λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)
20. Τθν απόφαςθ ΔΣ Ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ
19.

Το με αρικμό πρωτ «4162/1-9-2020»

πρωτογενζσ αίτθμα

τθσ υπθρεςίασ

(ΑΔΑΜ:

20REQ007244039 2020-09-01).
20.

Τθν με αρικμό 127/2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με τθν οποία εγκρίκθκαν και

διατζκθκαν οι κατωτζρω πιςτϊςεισ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ο.Ε.
2020:
ΚΑΕ: 10.6244.01: 7.690,48 ευρϊ (ΑΔΑ: 6Δ1ΗΟΚ9Β-ΚΕ3, ΑΔΑΜ: 20REQ007246854 2020-09-01)

1.5. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθέσλ Αλαδφρσλ εέλαη,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, ε 16ε Ννεκβξένπ 2020, εκΫξα ΓεπηΫξα
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θαη ψξα 10:00 π.κ.
Οη πξνζθνξΫο θαηαηέζεληαη θαη πξσηνθνιιψληαη, ππφςε θαο ΣΕΑΝΑΒΑΡΛΖ ΑΡΑΝΣΧ.
Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ηελ 16ε Ννεκβξένπ 2020, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ψξα
10:00 π.κ. ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
ε πεξέπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ ε απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ σο Ϊλσ εκΫξα
θαη ψξα ά δελ ππνβιεζεέ θακέα πξνζθνξΪ, ε θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ
πξνζθνξψλ θαη ε απνζθξΪγηζε κεηαηέζεληαη ζε λΫα εκΫξα θαη ψξα κε απφθαζε ηεο
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε νπνέα ζα αλαξηεζεέ ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο θαη ζην
Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο
(3) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ λΫα θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα.
Οη πξνζθνξΫο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε courier ά ηαρπδξνκεέν, αιιΪ πξΫπεη λα Ϋρνπλ
θηΪζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο Ϋσο ηελ αλσηΫξσ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα
θαη ψξα.
ΠξνζθνξΫο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηΪ ην πΫξαο ηεο παξαπΪλσ εκεξνκελέαο θαη ψξαο,
δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ θαηαγξΪθνληαη σο εθπξφζεζκα.

1.6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Ζ πξνθάξπμε θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..).
Ζ πξνθάξπμε, φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2
ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάζεθε ζην Γηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) θαη ζα δεκνζηεπζεέ ζε κέα εκεξάζηα ά εβδνκαδηαέα εθεκεξέδα,
ηνπηθά ά ηεο Ϋδξαο ηνπ λνκνχ.
Ζ Γηαθάξπμε εέλαη θαηαρσξεκΫλε θαη ζην Γηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο, ζηε δηεχζπλζε (URL): http://www.alexpolis.gr/
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ (αξρηθψλ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ) ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα
βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ.3548/2007
θαη 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12
λ.4412/2016. ε πεξέπησζε, καηαέσζεο ά αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα Ϋμνδα
δεκνζέεπζεο ζα βαξχλνπλ ην ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ.

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο
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Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο
αξκνδηφηεηΪο ηνπο.
β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.
γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο εέλαη ηα αθφινπζα:
Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο.
1. Ζ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
2. ΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

3. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
4. ΟΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
5. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
6. Ζ ΤΓΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
7. ΣΟ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ [ΣΔΤΓ]

2.1.2 Επικοινωνία-Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Όια ηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο, δηαηέζεηαη
ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζηε δηεχζπλζε
(URL): http://www.alexpolis.gr
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Σν ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ,
νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ
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ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
.

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο πξηλ απφ
ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο.
Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηάζεθαλ ά ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ
πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.

2.1.4 Γλϊςςα
Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Σπρφλ ελζηΪζεηο
ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο
ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο
ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε
πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
ΔηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά
γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο
εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.
ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά.
ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πνπ αθνξΪ φιεο ηηο νκΪδεο (Α,Β) ηελ νπνέα ζα
πξνζθνκέζεη ν αλΪδνρνο, νξέδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ εθηφο ΦΠΑ θαη ζα
ηζρχεη δχν (2) κάλεο επηπιΫνλ σο θαησηΫξσ:
Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο
πιΫνλ 2 (δχν) κάλεο κεηΪ ηελ ιάμε ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο (άηνη 48 + 2 = 50 κάλεο) θαη
χζηεξα απφ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.
Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο
πιΫνλ 2 (δχν) κάλεο κεηΪ ηελ ιάμε ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο (άηνη 48 + 2 = 50 κάλεο) θαη
χζηεξα απφ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο
ιεηηνπξγέαο ε νπνέα νξέδεηαη ζε 1.500 ΔΤΡΧ
Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο
ιεηηνπξγέαο ε νπνέα νξέδεηαη ζε 500 ΔΤΡΧ
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Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο ιεηηνπξγέαο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο πιΫνλ
1 (Ϋλα) κάλα κεηΪ ηελ ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κέζζσζεο (άηνη 48 + 1 = 49 κάλεο).
ην ηΫινο ηνπ 4νπ ηξηκεληαένπ κηζζψκαηνο θΪζε Ϋηνπο, ε εγγπεηηθά θαιάο ιεηηνπξγέαο ηεο
πξνκάζεηαο ζα απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθΪ θαηΪ ην 1/5 ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ ζπλνιηθνχ
ηηκάκαηνο ησλ νρεκΪησλ. Ζ Δηδηθά Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβάο ηεο πξνκάζεηαο κεηΪ ηνλ
Ϋιεγρν ηεο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο, ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο θαη εηζεγεέηαη
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηελ απνδΫζκεπζε ηνπ 1/5 ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεέ ζηα
ελ ιφγσ ηξηκεληαέα κηζζψκαηα θαη ηελ απφδνζά ηνπ ζηνλ Δθκηζζσηά. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ
αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε Δηδηθά επηηξνπά κπνξεέ λα εηζεγεζεέ ζην απνθαηλφκελν
φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ ηα Ϊξζξα 72 & 215 ηνπ λ.4412/2016 θαζψο θαη ην Ϊξζξν 11.7 ηεο
παξνχζαο κειΫηεο.
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ηεο παξαγξΪθνπ εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά ρξεκαηνδνηηθΪ
ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ
Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)40 πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ
παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη
κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα.
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ.
Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ εκεξνκελέα
Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ
ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε
Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε
εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο
θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο
δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ41, ζ) ηελ εκεξνκελέα
ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο
εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ
απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ
εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο
ζχκβαζεο.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη
ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ-Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ
Γηθαέσκα πκκεηνράο
1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά
λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη
εγθαηεζηεκΫλα ζε:
α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο
β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ
ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ.
ε) νη αλψλπκεο εηαηξεέεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο, νη νπνέεο ζπληζηψληαη κε ζθνπφ ηε
δηελΫξγεηα εξγαζηψλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1665/1986.
ζη) ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξέπησζεο α΄ ηνπ ζηνηρεένπ 1 ηνπ Άξζξνπ 2
ηνπ λ. 2076/1992, φπσο ηζρχεη, ηα νπνέα Ϋρνπλ ζπζηαζεέ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ ΔιιΪδα.
δ) ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, θαηΪ ηελ παξαπΪλσ Ϋλλνηα, ηα νπνέα εδξεχνπλ ζε θξΪηνο κΫινο ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) θαη εγθαζέζηαληαη ζηελ ΔιιΪδα κΫζσ
ππνθαηαζηάκαηνο ά παξΫρνπλ ζηελ ΔιιΪδα δηαζπλνξηαθψο ππεξεζέεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ
Ϊξζξσλ 11 θαη 13 ηνπ λ.2076/1992, θαζψο θαη πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, θαηΪ ηελ παξαπΪλσ
Ϋλλνηα, πνπ εδξεχνπλ ζε ηξέην θξΪηνο θαη εγθαζέζηαληαη ζηελ ΔιιΪδα κΫζσ
ππνθαηαζηάκαηνο.
ε) ηα ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ ζηνηρεένπ 6 ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ λ.
2076/1992, ηα νπνέα εδξεχνπλ ζε θξΪηνο κΫινο ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη εγθαζέζηαληαη ζηελ ΔιιΪδα
κΫζσ ππνθαηαζηάκαηνο ά παξΫρνπλ ζηελ ΔιιΪδα δηαζπλνξηαθψο ππεξεζέεο, ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 14 ηνπ λ. 2076/1992.
ζ) ηα ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα, ηα νπνέα εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπά θαη εγθαζέζηαληαη ζηελ
ΔιιΪδα κΫζσ ππνθαηαζηάκαηνο θαη δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε (δ) ηνπ παξφληνο εδαθένπ.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο Δλψζεηο πξνζψπσλ θαη ηηο Κνηλνπξαμέεο πνπ ππνβΪινπλ θνηλά πξνζθνξΪ :

α. Ζ Έλσζε ά ε Κνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιΪβεη νξηζκΫλε λνκηθά
κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλε
λνκηθά κνξθά εθφζνλ ηεο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο
ζχκβαζεο. (Ϊξζξν 19 παξ.3 Ν.4412/16)
β. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο
επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξέπησζε
αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ Ϋλσζε, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο
ηεο ζχκβαζεο. (Ϊξζξν 19 παξ.4Ν.4412/16)
12

2.2.1 Χρόνοσ Συνδρομισ Πρων Συμμετοχισ – Οψιγενείσ Μεταβολζσ
1. ε πεξέπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ ά Ϊιισλ κεηαβνιψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαηΪ ηε

δηΪξθεηα δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ηειεπηαένη ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηάζνπλ
ακειιεηέ ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηελ επειζνχζα κεηαβνιά θαη λα πξνζθνκέζνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγεζεέ ε χπαξμε ά κε ησλ ηππηθψλ φξσλ
ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ γηα ηνπο έδηνπο ά γηα ηε λΫα επηρεέξεζε πνπ ππεηζΫξρεηαη ζηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο.
2. Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο εέραλ δειψζεη φηη

πιεξνχλ, θαη νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε ν πξνζθΫξσλ κεηΪ ηελ δάισζε
θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο, νη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηέ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά
ζρεηηθΪ θαη ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 80. (Ϊξζξν 104 παξ.2 Ν.4412/2016).
3. ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα νςηγελεέο

κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ πνπ επάιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο
ηνπ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. (Ϊξζξν 104 παξ.2 Ν.4412/2016).

2.2.2 Λόγοι Αποκλειςμοφ
Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ)
νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν
θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
1. Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ
νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο
δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλκειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο- πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο
θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,
γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε
νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,
ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο,
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φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ
θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε
νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο
Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα
ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε
ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε
ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ
νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ.
Ζ ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ:
αα) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE),αθνξΪ ηνπο δηαρεηξηζηΫο.
ββ) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξΪ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο
θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ.
γγ) ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, αθνξΪ ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ

ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζη) ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε
ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο θαηαδέθεο κε
ακεηΪθιεηε απφθαζε.
Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνδάπνηε νηθνλνκηθφο
θνξΫαο:
α) Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά
θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά
δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο
φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά/θαη
β) Όηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ
θνηλσληθάο αζθΪιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε.
Γελ απνθιεέεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ
νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ
εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο.
ά/θαη
γ) Όηαλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ
επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο:
αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά
ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο
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Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδάισηε
εξγαζέα, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο.
Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ.
2. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θαη' εμαέξεζε δελ απνθιεέεη νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα ηνπο ιφγνπο ησλ
αλσηΫξσ 2α) θαη 2β) παξαγξΪθσλ φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο
φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ
θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ
νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη
κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ
εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.
3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά απνθιεέεη απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:
α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016.
β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά
ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε
δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ
λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ
αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο
εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα
κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο.
γ) εΪλ ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ.
δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ
λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ,
κΫζα. ε) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε
νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο
απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο, ζη) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε
ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3 ηεο
παξνχζαο,
δ) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο
αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ
απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ
ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,
(ε) εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρεη δηαπξΪμεη
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ
ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ε) ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε
ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηνπ ζρεηηθνχ
γεγνλφηνο.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε
κηα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ, ππφ
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ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΫλα ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο
ηνπ ιεηηνπξγέαο.
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο
δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ
πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ
πεξηπηψζεηο.
4. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο
παξαγξΪθνπο 1, 2. γ θαη 4 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα
κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο
ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο
ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ
αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο.
Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε
απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά
αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ
πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
5. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ
πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73
ηνπ λ. 4412/2016.
6. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ
Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ
παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
7. Απνθιείεηαη επίζεο θΪζε νηθνλνκηθφο θνξΫαο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο
ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ζπκκεηΫρεη απηφλνκα ά ζε Κνηλνπξαμέα ά Έλσζε ά πλεηαηξηζκφ ζε παξαπΪλσ απφ
κέα πξνζθνξΫο.
β) εθφζνλ δελ πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ησλ ππνΪξζξσλ 2.2.4 «Καηαιιειφιεηα
Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο», 2.2.5 «Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
επΪξθεηα» θαη 2.2.6 «Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο
δηαρεέξηζεο».
2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
απαηηεέηαη λα αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην
αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο.
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε
νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο
πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο
ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη
λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα.
Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην
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Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ
Ακπληηθνχ Τιηθνχ.
2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ κΫζν γεληθφ εηάζην θχθιν
εξγαζηψλ γηα ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα (2019, 2018, 2017) κεγαιχηεξν απφ 60.000 €

2.2.5 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οη πξνκεζεπηΫο θαη νη θαηαζθεπαζηΫο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκΪησλ γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζέα ζχλαςεο χκβαζεο νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ISO 9001 θαη
ISO 39001, απφ αλεμΪξηεην θνξΫα πηζηνπνέεζεο, δηαπηζηεπκΫλν απφ ηνλ ΔΤΓ ά ηζφηηκν
νξγαληζκφ. Σν πεδέν εθαξκνγάο ηεο πηζηνπνέεζεο ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ην αληηθεέκελν ηεο
χκβαζεο: ν θαηαζθεπαζηάο πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνο ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο
παξαγσγάο νρεκΪησλ θαη ν Πξνκεζεπηάο ηνπιΪρηζηνλ γηα ηελ εκπνξέα θαη ηερληθά
ππνζηάξημε. Γηα ππνςάθηνπο πνπ δελ εδξεχνπλ ζηελ ειιεληθά επηθξΪηεηα εέλαη απνδεθηφ
ηζνδχλακν Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ νξγαληζκνχο, νη νπνένη εδξεχνπλ ζε Ϊιια
θξΪηε ‐ κΫιε, θαζψο επέζεο θαη Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηζνδχλακα κΫηξα
εμαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα νπνέα πξνζθνκέδνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο.
2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε
κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.2 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο
ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά
ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4
ηνπ λ. 4412/2016 ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016),
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΗΗ ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε
ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ κπνξεέ λα ππνγξΪθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, ππνβΪιιεηαη Ϋλα ΣππνπνηεκΫλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνέν ππνγξΪθεηαη, ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεη
κφλν ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο
πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.2.1 ηεο παξνχζαο γηα ην
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ
νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο
πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο
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ζχκβαζεο.
ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΣππνπνηεκΫλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο.
Αποδεικτικά μζςα
Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο
ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.6, θξέλνληαη θαηΪ ηελ
ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ
ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα
πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε
δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο
εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο
εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ
εκπεξηΫρεηαη ζην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε
αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη
απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Δπηζεκαέλεηαη φηη γέλνληαη απνδεθηΫο:
• νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ
Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,
• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα
ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο
ππνγξαθάο ηνπο.
Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη
πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ:
α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ
ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά
αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα
Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο
Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο
απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν
2.2.3.1,
β) γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν
ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα Ϋρεη
εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.
ΔηδηθΪ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 α., πΫξαλ ηνπ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθνχ,
ππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά
απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ
αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο.
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Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα, ηα πηζηνπνηεηηθΪ φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά φηη δελ
Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, εθδέδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ
εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε εθδέδεηαη απφ ην νηθεέν Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ
εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, σο θΪζε θνξΪ
ηζρχνπλ. Σα θπζηθΪ πξφζσπα (αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ
κε ζΫζεσο ζε εθθαζΪξηζε.
Ζ κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο
εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο απνδεηθλχεηαη κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο
πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρΫζεσλ, πνπ λα Ϋρεη
εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο
επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο. ΜΫρξη λα
θαηαζηεέ εθηθηά ε Ϋθδνζε ηνπ αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε
δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ρσξέο λα απαηηεέηαη επέζεκε δάισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθΪ κε
ηελ Ϋθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ
εέδνπο Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ ά φπνπ ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ θαιχπηνπλ
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’,
θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ κπνξεέ λα
αληηθαζέζηαληαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη
εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα
αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη
ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. Οη επέζεκεο
δειψζεηο θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ πηζηνπνηεηηθψλ (eCertis) ηνπ Ϊξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
δ)Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη
απνθιεηζκνχ.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ
Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ
επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ
εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο
ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα
δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε
βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ
ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο,
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο
ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν
θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ
αλΪζεζε ζχκβαζεο.
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Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην
Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ
Ακπληηθνχ Τιηθνχ
Γηα ηελ απφδεημε Ϊζθεζεο γεσξγηθνχ ά θηελνηξνθηθνχ επαγγΫικαηνο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο
απαηηνχλ ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά αξρά
Οξγαληζκνχ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο.
Δπηζεκαέλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) γέλνληαη απνδεθηΪ,
εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο αλ,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ
2.2.4 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ :
νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ά απνζπΪζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ησλ εηψλ 2019,2018 θαη
2017, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε δεκνζέεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ απαηηεέηαη απφ ηε
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο·
δάισζε πεξέ ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαέεο νηθνλνκηθΫο
ρξάζεηο θαη' αλψηαην φξην, ζπλαξηάζεη ηεο εκεξνκελέαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά
Ϋλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, εθφζνλ εέλαη δηαζΫζηκεο νη πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ελ ιφγσ
θχθιν εξγαζηψλ.
ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα βΪζηκν ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα αλσηΫξσ
δηθαηνινγεηηθΪ, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα
κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν Ϋγγξαθν.
Β.4.. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη
πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο
πξνζθνκέδνπλ ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθΪ απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο θνξεέο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 82 λ. 4412/2016.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, λα δειψλεη ηελ
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30)
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε
λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ,
πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ.,
θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε
δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο.
Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε λνκνζεζέα ηεο
ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε
ζχζηαζε, κεηαβνιΫο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.
Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ,
φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα
ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο,
δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.6. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο86 πνπ
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ
νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο,
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θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα
πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα
αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε
ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν
επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ
ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο
ηνπο.
Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα
παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ
Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα πξνζθνξΪ
2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Με ηελ ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο ζεσξεέηαη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο απνδΫρεηαη
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. Δπέζεο, ζε πεξέπησζε λνκηθψλ
πξνζψπσλ, ζεσξεέηαη φηη ε ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο θαη ε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ
εγθξηζεέ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηΫρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Οη θΪθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβΪιινληαη εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηνπ Ϊξζξνπ 1.5. ηεο
Γηαθάξπμεο εέηε (α) κε θαηΪζεζε απηνπξνζψπσο ά κε εηδηθΪ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκΫλν
εθπξφζσπφ ηνπο, εέηε (β) κε απνζηνιά ηαρπδξνκηθΪ κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά ά ηδησηηθφ
ηαρπδξνκεέν (courier) ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζηα ζηνηρεέα: «ΚΔΝΣΡΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ- ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ» , δ/λζε: ΚαξηΪιε 2, Σ.Κ. 68131,Αιεμαλδξνχπνιε.
ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο νη ΠξνζθνξΫο πξσηνθνιιψληαη. ΠξνζθνξΫο πνπ πξσηνθνιιψληαη
κεηΪ ηελ νξηζκΫλε θαηΪ ην Ϊξζξν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο εκεξνκελέα θαη ψξα δελ
ιακβΪλνληαη ππφςε. Ζ εκεξνκελέα απηά απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν
εηζεξρνκΫλσλ ηνπ ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ.
ε πεξέπησζε ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο ά θαηΪζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θΪθεινη πξνζθνξΪο
γέλνληαη δεθηνέ εθφζνλ Ϋρνπλ πξσηνθνιιεζεέ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ
δηεμΪγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δελ θΫξεη επζχλε γηα ηπρφλ
ειιεέςεηο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ νχηε γηα
θαζπζηεξάζεηο ζηελ Ϊθημά ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θΪθεινη ά Ϊιια Ϋγγξαθα απφ νπνηνδάπνηε
ηαρπδξνκηθφ θαηΪζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά εηδνπνηεζεέ εγθαέξσο.
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν (θπξέσο θΪθεινο), ζηνλ νπνέν πξΫπεη λα
αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ Πξνζθνξά
ηνπ...................................... (επσλπκέα εηαηξεέαο ά νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ)
21

γηα ηελ Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ+ ΚΑΙ ΕΝΟ *1+ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ
*Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+»ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (48)
ΜΗΝΩΝ-

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ- ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 16-11-2020

Ο θπξέσο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο ζπλνδεχεηαη απφ αέηεζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην
δηαγσληζκφ, ε νπνέα αλαγξΪθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνέν αθνξΪ, ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ηνπ
πξνζθΫξνληνο (κεκνλσκΫλνπ ά Ϋλσζεο), δειαδά επσλπκέα (ά νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ
πξνζψπνπ), απαξαέηεηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο (ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ,
fax, e-mail).
Δληφο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο πεξηιακβΪλνληαη ηα αθφινπζα:
α) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο –Σερληθά
ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη
ε ηερληθά πξνζθνξΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) Έλαο ππνθΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη
κφλν ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο. Γηα ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ρξεζηκνπνηεέηαη
απνθιεηζηηθΪ ην Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, φπσο απηφ παξαηέζεηαη ζην παξΪξηεκα
ΗΗΗ ηεο παξνχζαο.
ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫξρνληαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπ Ϊξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ
παξαδέδνληαη ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιά (αθξηβά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ πεξηάιζε ε
πξνζθνξΪ ζηελ θαηνρά ηεο ά πνπ παξειάθζε η ζπζηεκΫλε επηζηνιά απφ ηελ αλαζΫηνπζα
αξρά ά πνπ θαηαηΫζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζα αξράο) θαη ηηο απνξξέπηεη σο κε
θαλνληθΫο.
Οη σο Ϊλσ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη θΫξνπλ, επέζεο, ν θαζΫλαο ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο
θαθΫινπ:
Πξνο ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο/Σερληθή
πξνζθνξά
ηνπ...................................... (επσλπκέα εηαηξεέαο ά νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ)
γηα ηελ Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ+ ΚΑΙ ΕΝΟ *1+ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ
*Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+ » ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (48)
ΜΗΝΩΝ

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ- ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ
θαη
Πξνο ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ Οηθνλνκηθή
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πξνζθνξά
ηνπ...................................... (επσλπκέα εηαηξεέαο ά νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ)
γηα ηελ Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ+ ΚΑΙ ΕΝΟ *1+ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ
*Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+» ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (48)
ΜΗΝΩΝ

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ- ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

Οη πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θύιιν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξΫα :
α) απφ ηνλ έδην ηνλ πξνζθΫξνληα (ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη
γ) ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, εέηε απφ φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο
εμνπζηνδνηεκΫλν.

2.4. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά
δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ ην ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο
πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/201693, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν
2.2.8.1. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν
ΣΔΤΓ ην νπνέν Ϋρεη αλαξηεζεέ, θαη ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ doc, θαη απνηειεέ
αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο δηαθάξπμεο (ΠαξΪξηεκα ΗΗ)
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα
θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε.
Ο (ππν) θΪθεινο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ, ηαμηλνκεκΫλα κΫζα
ζηνλ ΦΪθειν κε ηε ζεηξΪ πνπ δεηνχληαη:
1. πκπιεξσκΫλε Αέηεζε πκκεηνράο βΪζε ηνπ Τπνδεέγκαηνο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο (θχιια
ζπκκφξθσζεο νρεκΪησλ)
2. Φνξνινγηθά Δλεκεξφηεηα
3. Αζθαιηζηηθά Δλεκεξφηεηα
4. Τπεχζπλε δάισζε πνπ λα αλαθΫξεη ηα παξαθΪησ γηα ηνλ Πξνκεζεπηά:
- Γελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο απφ χκβαζε πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα.
- Γελ Ϋρεη ηηκσξεζεέ κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκΫα.
- Ζ ΠξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ηεο νπνέαο
Ϋιαβε γλψζε θαη φηη απνδΫρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο.
- Παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζεο γηα απφθαζε ηνπ ΟξγΪλνπ Λάςεο ΑπνθΪζεσλ
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, καηαέσζεο, αθχξσζεο ά δηαθνπάο ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. Τπεχζπλε δάισζε πνπ λα αλαθΫξεη ηα παξαθΪησ γηα ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ
νρεκΪησλ:
- Σα νράκαηα πνπ πξνζθΫξνληαη ζπλΪδνπλ κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο φπσο πεξηγξΪθνληαη
ζηελ ηερληθά Ϋθζεζε.
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ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο
ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο),
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο.
Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηάξα91, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο
ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε
ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ
επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο.

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξΪ ππνβΪιινληαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, απηΪ γέλνληαη απνδεθηΪ
εέηε θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 94), εέηε θαη ζε απιά
θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ
ηνπο θαη ε νπνέα θΫξεη ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.

2.4.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην
αλΪζεζεο (ηηκή), φπσο νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ – 5. Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ηεο
δηαθάξπμεο:
ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3 %
θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20 %.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ
θαζνξέδεηαη ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε
ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα
αξρά.
ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη ππφςε ν ηξφπνο πιεξσκάο πνπ
πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.
2.4.3 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν99
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα
εθαηφλ εέθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν
απνξξέπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ
αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο.
ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο,
ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά
θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην
ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα
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επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ
αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε,
ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ
νηθνλνκηθνέ θνξεέο.
ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο
πξνζθνξΪο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ ε εθηΫιεζε
ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο
εέηε φρη.
2.4.4 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ:
α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην
πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ),
2.4.2. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.3.
(Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ), 2.4.4. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε
πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο
παξνχζαο,
β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη
ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ
απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν
3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά
ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,
ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο
πξνζθνξΫο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ
ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ,
δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε,
ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,
ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα
ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο
ηεο ζχκβαζεο.

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
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3.1.1 Κατάκεςθ και Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Ζ Ϋλαξμε ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεληαη θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα
ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξέαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηάο,
κηζά ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ηνπ Ϊξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζεο. Ζ παξαιαβά
κπνξεέ λα ζπλερηζζεέ θαη κεηΪ ηελ ψξα ιάμεο, αλ ε ππνβνιά, πνπ Ϋρεη εκπξφζεζκα αξρέζεη,
ζπλερέδεηαη ρσξέο δηαθνπά ιφγσ ηνπ πιάζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκΫλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. Ζ ιάμε ηεο παξαιαβάο θεξχζζεηαη επέζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνέεζε νιέγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηΪ ηελ θάξπμε ηεο
ιάμεο δελ γέλεηαη δεθηά Ϊιιε πξνζθνξΪ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεέ, ελ ζπλερεέα, ακΫζσο κε ην πξσηφθνιιν
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πξνζθνξΫο θαηΪ ην Ϊξζξν
2.4.1 ηεο παξνχζεο (ε ψξα θαη εκΫξα ππνβνιάο αλαγξΪθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη
πΪλσ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ε δε ζρεηηθά θαηαρψξεζε ζηνλ θπξέσο θΪθειν κνλνγξΪθεηαη απφ
ηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθά πεξέπησζε, κεηαβαέλεη κΫινο ηεο, θαη’ εληνιά ηνπ
ΠξνΫδξνπ ηεο θαη παξαιακβΪλεη ηηο πξνζθνξΫο γηα λα ηεξεζεέ ε ππφινηπε δηαδηθαζέα ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκΫλε απφ ηελ παξνχζα εκΫξα θαη ψξα, ά κεηΪ ηε ιάμε
ηεο παξαιαβάο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο,
απνζθξαγέδεη ηνπο θπξέσο θαθΫινπο θαη ζηε ζπλΫρεηα, ηνπο θαθΫινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνράο , κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο, πνπ Ϋρνπλ
ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα
δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε
απηψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) Οη πξνζθνξΫο πνπ παξαιακβΪλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηΪ ζεηξΪ θαηΪζεζάο ηνπο ζε
ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν εηδηθφηεξα αλαθΫξνληαη ε ζεηξΪ
πξνζΫιεπζεο, ε επσλπκέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ν εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξφζσπνο θαη ν
Ϋιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο. Όινη νη θΪθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα
αξηζκφ θαηΪζεζάο ηνπο, φπσο θαηαρσξάζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξΪθνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ.
β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε
πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεηαη
πξαθηηθφ
γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληέζηνηρα πιεξνχλ ηα
αλσηΫξσ.
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γ) Οη ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, κεηΪ ηελ
νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγέδνληαη θαηΪ
ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ
θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ηα πξνεγνχκελα σο Ϊλσ ζηΪδηα α΄ θαη β΄ νη θΪθεινη ηεο
νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫρξη
ηελ νξηζηηθά επέιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα ζχκθσλα
κε ηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο
Ϋθξηλε πιάξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεη
πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε
ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ
θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο Ϋγθξηζε.
ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε
αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο
πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην
δΫθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά
εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ
ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο.
Σα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ («ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», «Σερληθά
ΠξνζθνξΪ» θαη «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ») επηθπξψλνληαη κε κηα απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα απηάο,
ζηνπο πξνζθΫξνληεο καδέ κε αληέγξαθν ησλ αληηζηνέρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ
θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο Ϊλσ ζηαδέσλ.
ΚαηΪ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεέ Ϋλζηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 3.4 ηεο
παξνχζαο.

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχουΔικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά πξφζθιεζε
ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), θαη
ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο, δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο θαη ηα πξσηφηππα ά
αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74)
φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.8.2. ηεο παξνχζαο
δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο
επηινγάο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.8 απηάο. ΔηδηθΪ ηα απνδεηθηηθΪ ηα νπνέα απνηεινχλ ηδησηηθΪ
Ϋγγξαθα, κπνξεέ λα γέλνληαη απνδεθηΪ θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη
ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο θαη ε νπνέα πξΫπεη λα Ϋρεη
ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ
ππεβιάζεζαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ππνβΪιεη εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηεο παξ. 5.3 ηεο
παξνχζαο, αέηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο
ππνβνιάο, ην νπνέν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα λα απνδεηθλχεηαη φηη
Ϋρεη αηηεζεέ ηελ ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ
πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηελ ρνξάγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο.
Όζνη δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηΫζεθαλ.
Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ
πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο
ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ:
i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ
δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά
αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη
απνθιεηζκνχ) θαη
2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο
ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνέ,
νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
(νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ
(Ϊξζξν 104, παξ. 2, 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ
πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη
πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο
δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιάξσζε
δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηα νξηδφκελα αλσηΫξσ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ,
κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο, κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα
νιφθιεξε ά κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμάο: πνζνζηφ
100% ζηελ πεξέπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξέπησζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο θΪησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο
αλσηΫξσ πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε απνδνρά απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν.
Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο
Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ
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πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα
πνπ δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλΪδνρν.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξΪγεη ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ ηεο, εθφζνλ ε αλαζΫηνπζα
αξρά δελ ηελ θνηλνπνέεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ.
Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επΫξρνληαη εθφζνλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηάζεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ
πξνζσξηλφ αλΪδνρν θαη εθφζνλ απηφο ππνβΪιεη επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο
παξαγξΪθνπ 2.2.8.2.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο.
Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.
ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα
ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαη αθνινπζεέηαη ε έδηα, σο Ϊλσ δηαδηθαζέα,
γηα ηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα πξνζθνξΪ, φπσο
απηά νξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο.

3.4 Ενςτάςεισ
ε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα
Ϊζθεζάο ηεο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα ά απφ ηε ζπληΫιεζε ηεο παξΪιεηςεο. Ζ Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο
δηαθάξπμεο ππνβΪιιεηαη ζε πξνζεζκέα πνπ εθηεέλεηαη κΫρξη ην άκηζπ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηάκαηνο απφ ηε δεκνζέεπζε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κΫρξη ηελ
θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξαγξΪθνπ 1.5 ηεο παξνχζαο.
Ζ Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα απνθαζέδεη, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ΔλζηΪζεσλ, εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο Ϋλζηαζεο. ηελ πεξέπησζε ηεο Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο, ε αλαζΫηνπζα
αξρά απνθαζέδεη ζε θΪζε πεξέπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ
πξνζθνξψλ. Με ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ησλ αλσηΫξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαέξεηαη ε απφξξηςε ηεο
Ϋλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο
Ϋλζηαζεο, ε θαηαβνιά παξαβφινπ, ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%)
επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν. Σν
παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά ά κεξηθψο
δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε Ϊζθεζε ηεο Ϋλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο.
Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ, κπνξεέ λα δεηάζεη ηελ αλαζηνιά εθηΫιεζεο θαη ηελ αθχξσζε
ηεο πξΪμεο ά ηεο παξΪιεηςεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πνπ εθδέδεηαη ά ζπληειεέηαη επέ ηεο
Ϋλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο
αλαζΫηνπζαο αξράο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Ζ Ϊζθεζε ηεο Ϋλζηαζεο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ ελδέθσλ βνεζεκΪησλ ηνπ
παξφληνο. ΠΫξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλά απηά πξνζθπγά δελ ρσξεέ θακέα Ϊιιε ηπρφλ
πξνβιεπφκελε απφ γεληθά δηΪηαμε ελδηθνθαλάο πξνζθπγά ά εηδηθά πξνζθπγά λνκηκφηεηαο.
Σν παξΪβνιν γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο ππνινγέδεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄
8).

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ
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Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε
δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016,
κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ
ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη
αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, καλισ λειτουργίασ)
Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε
ην Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο
αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη'
ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5 ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ
αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ην
ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Η ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ
εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ
αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιάο.
ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.4, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ
ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ
πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαη ε εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο επηζηξΫθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο
[ά ζηελ πεξέπησζε πνπ ηα πιηθΪ εέλαη δηαηξεηΪ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη ηκεκαηηθΪ:
απνδεζκεχνληαη ηκεκαηηθΪ, θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηνπ ηκάκαηνο
ησλ πιηθψλ πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ] κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά
ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο
παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ησλ σο
Ϊλσ εγγπάζεσλ γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ.

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο
παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην
δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην
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ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο
αξκνδηφηεηΪο ηνπο.

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 201
ηνπ λ. 4412/123 124.

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.5.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα
θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132
ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο.
β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 .1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη
απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη
αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ
Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόποσ πλθρωμισ
5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν
Α+ Η αποςτολι των λογαριαςμϊν προσ πλθρωμι *τιμολόγια+ κα γίνεται ςτο τζλοσ του 3ου,
του 6ου, του 9ου και του 12ου μινα κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και για χρονικό διάςτθμα
διάρκειασ τεςςάρων *4+ ετϊν.
Β] Δγγπεηηθό απόζεκα [πξνθαηαβνιή]: ΜεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ ε
εθκηζζψηξηα εηαηξεέα εθδψζεη ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ, ν κηζζσηάο ζα πξνθαηαβΪιιεη
ζηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεέα ηξέα (3) κεληαέα κηζζψκαηα αλΪ φρεκα σο εγγπεηηθφ απφζεκα, ην
νπνέν ζα επηζηξαθεέ ζην κηζζσηά ζην ηΫινο ηεο κηζζσηηθάο πεξηφδνπ.
Οη θαηαθπξσζείζεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκόδνληαη.

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα
πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγΪλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά
δελ επηζθεπΪζεη ά ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ
ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ
παξΪγξαθν
6.2 ηεο παξνχζαο
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Γελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεέ ά παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε
ζχκβαζε.
β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην
νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ αλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ
θπξψζεηο: α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) εέζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιάο πνπ ρνξεγάζεθε ζηνλ Ϋθπησην απφ ηε ζχκβαζε
αλΪδνρν εέηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ έδην εέηε
κε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιάο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γέλεηαη απφ ηελ
εκεξνκελέα ιάςεο ηεο πξνθαηαβνιάο απφ ηνλ αλΪδνρν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο
απφθαζεο θάξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην επηηνθένπ γηα
ηφθν απφ δηθαηνπξαμέα, απφ ηελ εκεξνκελέα δε απηά θαη κΫρξη ηεο επηζηξνθάο ηεο, κε ην
ηζρχνλ θΪζε θνξΪ επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξέαο.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν
206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
1. Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ.
2. ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζεπαξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε
πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν
αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο.
3. Δθφζνλ ν αλΪδνρνο Ϋρεη ιΪβεη πξνθαηαβνιά, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηΪ ηα
αλσηΫξσ πξφζηηκν, θαηαινγέδεηαη ζε βΪξνο ηνπ θαη ηφθνο επέ ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιάο, πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
κΫρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην ηνπ
πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξέαο.
4. Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ θαη ησλ ηφθσλ επέ ηεο πξνθαηαβνιάο γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε
απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ αλαδφρνπ ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε
ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο αληέζηνηρα, εθφζνλ
ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
5. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο.

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη
ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1.
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(Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), κΫζα
ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο
ζρεηηθάο απφθαζεο. θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγά ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθάζεη
πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο ελψπηνλ ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε
κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο θνηλνπνέεζεο ά ηεο
πιάξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο
αλαζηΫιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ην αξκνδέσο
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄
θαη δ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο
ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζά ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεέζα.
ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο δελ ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε θχζεο δηνηθεηηθάο
πξνζθπγάο. Αλ θαηΪ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε
πξνζθπγά ά αλ απνξξηθζεέ απηά απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδέσο φξγαλν, ε απφθαζε
θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ εκπξφζεζκα πξνζθπγά, αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο ηεο
απφθαζεο κΫρξη απηά λα νξηζηηθνπνηεζεέ.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ ζε ρξφλν θαη θαηΪ ηνλ ηξφπν πνπ
νξέδεη ην Ϊξζξν 11 ηνπ Παξαξηάκαηνο Γ.Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ
λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο
πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη
απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά
Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα
παξΪηαζεο ά εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ,
ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο.
6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ
απνζάθε ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ
πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο λσξέηεξα. ΜεηΪ
απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν
αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε
εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε.

6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο,
πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ. ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ
δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν
αλΪδνρνο. Ο πνηνηηθφο Ϋιεγρνο ησλ πιηθψλ γέλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
Α. Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Σν φρεκα ζα επηζεσξεζεέ γηα ηελ επηκειεκΫλε θαηαζθεπά, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα παξειθφκελα
θαη γεληθΪ ηελ ζπκθσλέα κε ηνπο φξνπο απηάο ηεο πξνδηαγξαθάο δηΪ γπκλνχ νθζαικνχ.
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Β. Ρρακτικι δοκιμαςία
Ο ιεηηνπξγηθφο Ϋιεγρνο γέλεηαη κε ηελ νδάγεζε ηνπ νράκαηνο απφ νδεγφ ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο ζε δηαδξνκά πελάληα (50) ρηιηνκΫηξσλ, φπνπ γέλεηαη Ϋιεγρνο ηεο θαιάο νδηθάο θαη
νδεγηθάο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ νράκαηνο, ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ θηλεηάξα, ηνπ θσηηζκνχ,
ηνπ θιεηζέκαηνο ζπξψλ, ησλ ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο-ςχμεο, αεξηζκνχ, πΫδεζεο θαη γεληθΪ
φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νράκαηνο. ΜεηΪ ην ηΫινο ηεο δηαδξνκάο γέλεηαη Ϋιεγρνο εμσηεξηθφο
ηνπ θηλεηάξα, ηνπ θηβσηένπ ηαρπηάησλ, ηνπ δηαθνξηθνχ θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζην φρεκα γηα
δηαπέζησζε δηαξξνψλ.
Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν.
Ο Πξνκεζεπηάο κε ηελ παξΪδνζε ηνπ νράκαηνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη:
Δγρεηξέδην ρξάζεο ηνπ νράκαηνο ζηελ Διιεληθά γιψζζα.
ΒηβιηΪξην ζπληάξεζεο θαη επηζθεπψλ ζηελ Διιεληθά / θαη Αγγιηθά γιψζζα
Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ)
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ
ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – δεπηεξνβΪζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο
αλαδφρνπο.
ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε
βΪζε ηνπο ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα
παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα
ηνπ αλαδφρνπ ά απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα
Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα
απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά
δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄ Ϋθεζε ησλ
νηθεέσλ αληέ-δεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ
πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. Σν απνηΫιεζκα ηεο θαη΄ Ϋθεζε
εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα
δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαη΄
Ϋθεζε εμΫηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη γηα ην ζθνπφ
απηφ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο
πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ.
Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ
απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ σο Ϊλσ νξηδφκελν ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά
ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη εθδέδεηαη
πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην
ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ,
ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ
θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ.
ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ
ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα
ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά
ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε
φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν
208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο
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πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
6.3.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά.
6.3.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ
νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο
ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ
απνξξέθζεθαλ κΫζα
ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη
Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ
ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ν αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα
ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο Δπέζεο, νθεέιεη θαηΪ ην ρξφλν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο
λα πξνβαέλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληάξεζε θαη λα απνθαηαζηάζεη νπνηαδάπνηε βιΪβε κε
ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ζηα ινηπΪ ηεχρε ηεο
ζχκβαζεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε
επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, ά ε εηδηθά επηηξνπά πνπ νξέδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ
απηφλ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνβαέλεη ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ
αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα θαζ’ φινλ ηνλ
ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ
πξνο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπά εηζεγεέηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο
ζχκβαζεο ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
ΜΫζα ζε Ϋλα (1) κάλα απφ ηελ ιάμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο ε
σο Ϊλσ επηηξνπά ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ζην
νπνέν απνθαέλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε
πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθάο ά κεξηθάο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεέ
λα πξνηεέλεη ηελ νιηθά ά κεξηθά θαηΪπησζε ηεο εγγπάζεσο θαιάο ιεηηνπξγέαο. Σν
πξσηφθνιιν εγθξέλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.

6.5 Ιδιαίτεροι όροι μαχροχρόνιασ μίςκωςθσ
6.5.1 Ζ εθκηζζψηξηα εηαηξεέα Ϋρεη ηελ απνθιεηζηηθά θαη αδηαθηινλέθεηε θπξηφηεηα, λνκά θαη
θαηνρά ησλ νρεκΪησλ απνθιεηφκελεο ηεο παξαθξΪηεζεο ππΫξ ηξέησλ ά Ϊιινπ βΪξνπο θαζ φιε
ηε δηΪξθεηα ηεο κέζζσζεο. Σν ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ πεξηνξέδεηαη ζηε απιά ρξάζε θαη θαηνρά
ησλ νρεκΪησλ θαη ππνρξενχηαη λα κελ πξνβαέλεη νχηε λα επηηξΫπεη ζε ηξέηνπο λα πξνβνχλ ζε
ελΫξγεηεο πνπ ζα πξνζβΪιινπλ ά ζΫηνπλ ζε θέλδπλν ηα δηθαηψκαηα ηεο εηαηξεέαο ζρεηηθΪ κε ηα
νράκαηα θαη εηδηθφηεξα λα κελ εθπνηάζεη κε ππεθκέζζσζε ά Ϊιισο παξαρσξάζεη ηε ρξάζε
ησλ νρεκΪησλ ρσξέο ηελ Ϋγγξαθε ζπγθαηΪζεζε ηεο εθκηζζψηξηαο εηαηξεέαο.
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6.5.2 Ζ δηΪξθεηα ηεο κέζζσζεο νξέδεηαη ζε ζαξΪληα νθηψ (48) κάλεο θαη αξρέδεη απφ ηελ
εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ νρεκΪησλ.
6.5.3
ΠξνβιΫπεηαη ε αλαλΫσζε ηεο ρξνλνκέζζσζεο απφ ην ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ κε
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο κεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο
κέζζσζεο.
6.5.4 Δγγπεηηθφ Απφζεκα: ΜεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο o κηζζσηάο ζα πξνθαηαβΪιιεη
ζηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεέα ηξέα (3) κεληαέα κηζζψκαηα αλΪ φρεκα σο εγγπεηηθφ απφζεκα, ην
νπνέν ζα επηζηξαθεέ ζην κηζζσηά ζην ηΫινο ηεο κηζζσηηθάο πεξηφδνπ.
6.5.5 Η εθκηζζώηξηα εηαηξεία νθεέιεη λα παξαδψζεη ζηνλ κηζζσηά ηελ Ϊδεηα θπθινθνξέαο
θΪζε νράκαηνο θαη γεληθΪ θΪζε Ϋγγξαθν πνπ επηηξΫπεη ηελ λφκηκε θπθινθνξέα θαη ελ γΫλεη
ιεηηνπξγέα ησλ κηζζέσλ γηα ηελ ρξάζε γηα ηελ νπνέα πξννξέδνληαη.
6.5.6 Δπηζηξνθή Δμνπιηζκνύ: ε πεξέπησζε κε εμαγνξΪο ησλ νρεκΪησλ κεηΪ ηε ιάμε ηεο
ζχκβαζεο ά ηεο αλαλενχκελεο ζχκβαζεο ην ΝΠΓΓ ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ππνρξενχηαη λα
επηζηξΫςεη ζηελ Δθκηζζψηξηα εηαηξεέα ηα νράκαηα ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεέμεη απηά, ζε θαιά
θαηΪζηαζε πιελ ησλ θζνξψλ ηεο ζπλάζνπο ρξάζεο.
6.5.7 Σνλ Δθκηζζσηή βαξύλνπλ ηα Ϋμνδα κεηαθνξΪο θαη παξΪδνζεο θαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηάζεηο.
Ο αλΪδνρνο (εθκηζζσηάο) βαξχλεηαη κε ηηο εμάο θξαηάζεηο:
α) θξΪηεζε χςνπο 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη
θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Δληαέαο
ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Ϊξζξν 4 Ν. 4013/2011 φπσο ηζρχεη),
β) θξΪηεζε χςνπο 0,06% ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.).
Ζ θξΪηεζε επηβΪιιεηαη επέ ηεο ζπλνιηθάο αμέαο θΪζε αξρηθάο, ηξνπνπνηεηηθάο ά
ζπκπιεξσκαηηθάο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ
Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191 ,ΦΔΚ969/Β΄/22-03-2017)
γ) νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3%
θαη ηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%,
δ) κε θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε
θφξνπ εηζνδάκαηνο επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηνπ εθΪζηνηε ηηκνινγένπ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά.
Δ) Έμνδα Γεκνζέεπζεο (αξρηθάο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθάο) πεξέιεςεο ηεο παξνχζεο. (Mε ηελ
ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν ην απνδεηθηηθφ πιεξσκάο
ηνπ θφζηνπο δεκνζηεπηηθψλ εμφδσλ)
6.5.8 Οη δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθΪ ζηνηρεέα ζα εέλαη
ζχκθσλα κε ηνπο Σερληθνχο φξνπο θαη ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο.
6.5.9 Σα ελ ιόγσ νρήκαηα ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκΫλνπ ηχπνπ (χπαξμε Ϋγθξηζεο
ηχπνπ) ψζηε λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα λα εέλαη δπλαηά ε θπθινθνξέα
ηνπο ζηελ ΔιιΪδα κε βΪζε ηηο λφκηκεο Ϊδεηεο θπθινθνξέαο.
6.5.10 Σα νρήκαηα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο παξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο Κ.Τ.Α.
129/2534 /20.1.2010 (ΦΔΚ 108/Β΄/4.2.2010) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο,
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο & ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο δηθαηνχρσλ
ρξάζεο θαη αλψηαηνπ νξένπ θπβηζκνχ Κξαηηθψλ Απηνθηλάησλ θαη Ϊιιεο ξπζκέζεηο ζρεηηθΪ κε
ηα ΚξαηηθΪ Απηνθέλεηα».
6.5.11 Σν κεληαέν κέζζσκα ζα πεξηιακβΪλεη:
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Πιάξεο ζπληάξεζε θαη επηζθεπά απηνθηλάησλ (κεραληθά θαη θαλνπνηεέα) ζε ηδηφθηεηεο ά
ζπλεξγαδφκελεο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
ΑληηθαηΪζηαζε ειαζηηθψλ θΪζε 40.000 km.
ΑζθΪιεηα πξνο ηξέηνπο.
ΚΪιπςε ππξφο/θινπάο.
ΚΪιπςε γηα Ίδηεο Εεκέεο, Μεξηθά Κινπά, Θξαχζε ΚξπζηΪιισλ, Καθφβνπιεο πξΪμεηο,
κεκνλσκΫλεο ΣξνκνθξαηηθΫο ΔλΫξγεηεο θαη ΦπζηθΫο ΚαηαζηξνθΫο. ΚΪζε κεκνλσκΫλν
πεξηζηαηηθφ απφ ηα παξαπΪλσ ζα επηβαξχλεηαη κε απαιιαγά:
1200cc: 200 επξψ
1300cc: 250 επξψ
1500cc: 350 επξψ
ε πεξέπησζε Μεξηθάο Κινπάο πνπ αθνξΪ κΫζα multimedia/navigation θιπ, ε
θΪιπςε ηζρχεη γηα δεκηΪ Ϋσο 150 επξψ ελψ δελ ρξεψλεηαη ην πνζφ ηεο απαιιαγάο
Πξνζσπηθά θΪιπςε νδεγνχ (PAI), πνπ θαιχπηεη ηνλ νδεγφ θαηΪ ηελ νδάγεζε
ηαμηδεχνληα κε ην κηζζσκΫλν φρεκα.
Παξνρά θΪιπςεο νδηθάο βνάζεηαο θαη θξνληέδα αηπράκαηνο ζε φιε ηελ ΔιιΪδα φιν ην
24σξν.
ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ κηζζσκΫλνπ νράκαηνο ζε πεξέπησζε βιΪβεο ά
αηπράκαηνο, εληφο ηξηψλ [3] εκεξψλ κε Ϊιιν αληέζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ Ϋσο φηνπ απηφ
επηζθεπαζηεέ,
γηα ηνπο κάλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο κάλεο ε αληηθαηΪζηαζε
ζα γέλεηαη εληφο 48 σξψλ.
ε πεξέπησζε νιηθάο θαηαζηξνθάο ά θινπάο ηνπ κηζζσκΫλνπ νράκαηνο, απηφ ζα
αληηθαηαζηαζεέ κε Ϊιιν αληέζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ, ηχπνπ θαη ειηθέαο.
ΣΫιε θπθινθνξέαο.

6.5.12 Σν κεληαέν κέζζσκα δελ ζα πεξηιακβΪλεη:
Καχζηκα
Πξφζηηκα απφ ηξνραέεο παξαβΪζεηο ηα νπνέα ζα εέλαη επζχλε ηνπ ΝΠΓΓ ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟ.

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΑΛΔΞΑΓΡΑ ΠΟΨΡΑΕΗΓΟΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Μελζτθ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ
LEASING
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ VAN [Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ+
ΚΑΙ ΕΝΟ *1+ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ *Βενηίνθ
ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ
ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Προχπολογιςμόσ: 52.734,72 €
(υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)

Αρ. Μελζτθσ :15/2020

Αρικ. Πρωτ. 2586/16-06-2020

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια με τίτλο «Προμικεια με Leasing
μεταφορικϊν μζςων δφο *2+ φορτθγϊν αυτοκινιτων τφπου van και ενόσ*1+ επιβατθγοφ
οχιματοσ καινοφργιων» για τισ ανάγκεσ του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, προχπολογιςμοφ 52.734,72 €
(ςυμπ/νου ΦΡΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται ςε δφο *2+ ομάδεσ και αφορά:

ΟΜΑΔΑ Α+ :«Ρρομικεια δφο (2) ΒΑΝ με καφςιμο πετρζλαιο 1,3 ΚΑΙ 1,5 cc (καινοφργια)»
για τα ο.ε.2020 ζωσ και 2024
ΟΜΑΔΑ Β+ :«Ρρομικεια ενόσ (1) επιβατθγοφ αυτοκινιτου ≤1,20 cc με καφςιμο βενηίνθ
(καινοφργιο)» για τα ο.ε.2020 ζωσ και 2024
Συγκεκριμζνα θ αναγκαιότθτα τθσ προμικειασ των ανωτζρω ζχει ωσ ακολοφκωσ:
1ον) Θ ΟΜΑΔΑ Α που αφορά τθν «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ δφο (2) ΒΑΝ με καφςιμο
πετρζλαιο *καινοφργια+ το ζνα κυβιςμοφ 1,3cc και το δεφτερο 1,5cc» ποςοφ 38.807,04 €
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Πόρουσ,
2ον) Θ ΟΜΑΔΑ B που αφορά τθν «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ ενόσ (1) επιβατθγοφ με
καφςιμο βενηίνθ *καινοφργιο+ κυβιςμοφ ≤1,20cc» ποςοφ 13.927,72€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
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24% και κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Πόρουσ,

Με τθν παροφςα μελζτθ κα προκφψει θ κάλυψθ:
των αναγκϊν του προγράμματοσ Σίτιςθσ κατϋοίκον και εν γζνει τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ
Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ.
Θ μίςκωςθ των οχθμάτων κα περιλαμβάνει:














Ρλιρθσ ςυντιρθςθ και επιςκευι αυτοκινιτων (μθχανικι και φανοποιεία).
Αντικατάςταςθ ελαςτικϊν λόγω φυςιολογικισ φκοράσ.
Αςφάλεια προσ τρίτουσ.
Κάλυψθ πυρόσ/κλοπισ.
Κάλυψθ για Κδιεσ Ηθμίεσ, Μερικι Κλοπι, Θραφςθ Κρυςτάλλων, Κακόβουλεσ πράξεισ, μεμονωμζνεσ
Τρομοκρατικζσ Ενζργειεσ και Φυςικζσ Καταςτροφζσ. Κάκε μεμονωμζνο περιςτατικό από τα
παραπάνω κα επιβαρφνεται με απαλλαγι:
- 1300cc: 250.00 €
- 1500cc: 350.00 €.
Σε περίπτωςθ Μερικισ Κλοπισ που αφορά μζςα multimedia/navigation κ.λ.π, θ κάλυψθ ιςχφει για
ηθμιά ζωσ € 150.00 ενϊ δεν χρεϊνεται το ποςό τθσ απαλλαγισ.
Ρροςωπικι κάλυψθ οδθγοφ (PAI), που καλφπτει τον οδθγό κατά τθν οδιγθςθ ταξιδεφοντα με το
μιςκωμζνο αυτοκίνθτο.
Ραροχι κάλυψθσ οδικισ βοικειασ και φροντίδασ ατυχιματοσ ςε όλθ τθν Ελλάδα όλο το 24ωρο,
εφόςον το αυτοκίνθτο διακζτει πίςω μονοφσ τροχοφσ.
Ο μιςκωτισ αναγνωρίηοντασ ότι το αυτοκίνθτο είναι ειδικοφ τφπου και πικανι επιςκευι αυτοφ
ενδζχεται να γίνει ςε ιδιαίτερα μακρφ διάςτθμα, ςυμφωνεί και αποδζχεται ότι ςε τυχόν τζτοια
περίπτωςθ κα καταβάλει το μίςκωμα ανελλιπϊσ όπωσ ζχει αυτό ςυμφωνθκεί.
Αντικατάςταςθ του μιςκωμζνου αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ατυχιματοσ, εντόσ 48 ωρϊν
με άλλο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνθτο, εφόςον είναι διακζςιμο, άλλωσ με άλλο επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνθτο ζωσ
1300cc, ζωσ ότου αυτό επιςκευαςκεί, εκτόσ από τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο που θ
αντικατάςταςθ κα γίνεται εντόσ 3 θμερϊν.
Σε περίπτωςθ ολικισ καταςτροφισ ι κλοπισ του μιςκωμζνου αυτοκινιτου θ αντικατάςταςθ κα
γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με επαναδιαπραγμάτευςθ των μιςκωμάτων.
Τζλθ κυκλοφορίασ.

Οι μθνιαίεσ τιμζσ δεν περιλαμβάνουν:





Καφςιμα.
Ρρόςτιμα από τροχαίεσ παραβάςεισ τα οποία κα είναι ευκφνθ τθσ εταιρίασ ςασ.
Φ.Ρ.Α.
Δθμοτικό Φόρο.

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν Προμικεια οχθμάτων τφπου van και επιβατθγοφ με
χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) διάρκειασ τεςςάρων (4) ετϊν για τον εκςυγχρονιςμό
και τθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ , προκειμζνου
να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ
δθμότεσ κακϊσ θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία
του ζργου των Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ
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Θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ςιμερα αποτελεί ζναν εναλλακτικό και ευζλικτο τρόπο
χρθματοδότθςθσ των Ν.Ρ.Δ.Δ

ζναντι των παραδοςιακϊν μεςομακροπρόκεςμων

τραπεηικϊν δανείων. Συνεπϊσ, είναι ζνασ μθχανιςμόσ που παρζχει τθ δυνατότθτα ςε ζναν
Ν.Ρ.Δ.Δ να ςυμπλθρϊςει, να ανανεϊςει, να εκςυγχρονίςει ι να επεκτείνει τον
μθχανολογικό εξοπλιςμό του χωρίσ να διακζςει δικά του κεφάλαια.
H ρξεκαηνδνηηθά κέζζσζε (leasing) Ϋρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηάκαηα:


Είναι εργαλείο χρθματοδοτιςεωσ για τθν απόκτθςθ πάγιου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.
Μετά τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ περιόδου, το Νομικό Ρρόςωπο αποκτά τθν κυριότθτα του
εξοπλιςμοφ, ζναντι προςυμφωνθμζνου ςυμβολικοφ τιμιματοσ .



Διατιρθςθ ρευςτότθτασ. Με εργαλείο χρθματοδοτιςεωσ το Leasing, το Νομικό Ρρόςωπο
αποφεφγει τθ δζςμευςθ κεφαλαίων για αγορά μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και διατθρεί τθ
ρευςτότθτά του, θ οποία αποτελεί και το κλειδί για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των
δραςτθριοτιτων του.



ταδιακι εκταμίευςθ Φ.Π.Α. Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. δεν εκταμιεφεται άμεςα από το το
Νομικό

Ρρόςωπο, όπωσ ςτθν περίπτωςθ επενδφςεωσ μζςω τραπεηικοφ δανείου ι

αυτοχρθματοδοτιςεωσ, αλλά ςταδιακά, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ, μζςω των
μιςκωμάτων.


Προγραμματιςμόσ δαπανϊν. Θ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ και το φψοσ του μιςκϊματοσ
προςαρμόηονται ανάλογα με τισ ταμειακζσ ροζσ (εποχικότθτα) του Νομικοφ Ρροςϊπου.



Αποφυγι υπζρμετρου δανειςμοφ και άμεςθσ καταβολισ υψθλϊν ποςϊν για τθν απόκτθςθ
του αναγκαίου εξοπλιςμοφ.



Άμεςθ απόκτθςθ και χρθςιμοποίθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ



Βελτιϊνεται θ εικόνα του ιςολογιςμοφ του Νομικοφ Ρροςϊπου και τθσ κεφαλαιακισ του
διάρκρωςθσ, επειδι θ υποχρζωςθ καταβολισ μιςκωμάτων δεν εμφανίηεται ςτα ςτοιχεία
πακθτικοφ (μόνο ςε λογαριαςμοφσ τάξεωσ).

Μηθξφηεξεο εγγπάζεηο θαη απινχζηεξεο δηαδηθαζέεο
Αποφυγι τεχνολογικισ απαξίωςθσ του εξοπλιςμοφ του Νομικοφ Ρροςϊπου Το Νομικό
Ρρόςωπο επιτυγχάνει καλφτερουσ όρουσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ θ αξία τουσ
εξοφλείται άμεςα και τοισ μετρθτοίσ, χωρίσ εκείνοσ να εκταμιεφςει ιδία κεφάλαια από το ταμείο
του.
Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ: Ζ παιαηφηεηα ησλ νρεκΪησλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ επηθΫξεη:
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Επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ ςυντιρθςθσ
Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτα ςυνεργεία
.
Αφξθςθ των κακθμερινϊν ελζγχων και περιςςότερθ εναςχόλθςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ
Αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου
Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπϊν καυςαερίων
Σθμαντικότατθ αφξθςθ εκπομπισ μικροςωματιδίων μεγαλφτερων των 10PM
Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπισ κορφβου
Αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ και μετακίνθςθσ .
Δυςκολία εξεφρεςθσ ανταλλακτικϊν.
Ζλλειψθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ
Χαμθλι ποιότθτα εργαςίασ.

Ππωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι επιβεβλθμζνθ και
αναγκαία για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ.
Με τθν προμικεια αυτι, το Νομικό Ρρόςωπο πρόκειται να προμθκευτεί τα εξισ είδθ:

A/
A

ΕΙΔΟ

ΣΕΜ.

Φορτθγό αυτοκίνθτο τφπου van 1,3cc και 1,5cc

1

2

Ειδικότερα, ςτθν παροφςα μελζτθ παρατίκενται αναλυτικά οι επί μζρουσ ειδικζσ
ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) - τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ, κακϊσ και
τα κριτιρια Βακμολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
2ον) Θ ΟΜΑΔΑ Β που αφορά ςτθν «προμικεια ενόσ (1) καινοφργιου επιβατθγοφ οχιματοσ»
ποςοφ

1 3 . 9 2 7 , 6 8 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%), κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ

Πόρουσ
A/
A
1

ΕΙΔΟ
Επιβατθγό αυτοκίνθτο ≤1,20cc

ΣΕΜ.
1

Θ ςχετικι προμικεια των καινοφργιων οχθμάτων (ΟΜΑΔΩΝ Α και Β), ζχει ωσ βαςικό
ςτόχο τθν μερικι αντικατάςταςθ του ςτόλου του Νομικοφ Ρροςϊπου μασ. Αυτό γίνεται
κυρίωσ για τθν αφξθςθ, επζκταςθ
προαναφερόμενων

και βελτιςτοποίθςθ των δρομολογίων των

προγραμμάτων όςο και για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των

απρόβλεπτων βλαβϊν ςτα υφιςτάμενα οχιματα του ςτόλου που αποτελοφν τθν
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κακθμερινι πραγματικότθτα, αφοφ αναγκαςτικά υποβάλλονται ςε ζντονθ χριςθ
προκειμζνου να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ και είναι όλα με πάρα πολλά
χιλιόμετρα, γεγονόσ που κακιςτά αςφμφορθ τθ ςυντιρθςι τουσ.
Επιπλζον, με τον τρόπο αυτό κα αντιμετωπιςτοφν και άλλα κεςμικά κζματα όπωσ
είναι τα μθνιαία όρια υπερκατανάλωςθσ καυςίμων που περιορίηουν τθν ελεφκερθ χριςθ
του ςτόλου. Πλα τα παραπάνω κεωροφμε ότι κα οδθγιςουν τελικά ςε μείωςθ του
κόςτουσ λειτουργίασ και ςτθν βελτίωςθ παροχισ υπθρεςιϊν των προαναφερόμενων
προγραμμάτων.
Θ ςχετικι προμικεια (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτον ακόλουκο πίνακα) κρίνεται
ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τθν μερικι αντικατάςταςθ του ςτόλου του Νομικοφ Ρροςϊπου
μασ, δεδομζνου ότι πολλά από τα αντίςτοιχα οχιματα ιδιοκτθςίασ του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
είναι παλιά (με άδεια κυκλοφορίασ από το 2004 ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ
παροφςασ μελζτθσ) με αποτζλεςμα θ ςυντιρθςι τουσ να είναι οικονομικά αςφμφορθ,
αφοφ αναγκαςτικά υποβάλλονται ςε ζντονθ χριςθ προκειμζνου να καλυφκοφν οι
απαιτιςεισ τθσ λειτουργίασ των προγραμμάτων του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ. Τα προσ
προμικεια

οχιματα

είναι

απαραίτθτα

προκειμζνου

να

αντιμετωπιςτοφν

πιο

αποτελεςματικά τα προβλιματα τθσ διανομισ του ςυςςιτίου αλλά και τθσ παροχισ
των υπθρεςιϊν του προγράμματοσ Βοικεια ςτο Σπίτι ςε απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ
του Διμου.
Θ επιλογι οχθμάτων επαγγελματικισ χριςθσ, ζχει μεγάλθ ποικιλία επιλογϊν ςε ιδιαίτερα
ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Θ επιλογι των καινοφργιων οχθμάτων, προζκυψε μετά από ζρευνα
ςτθν αγορά του ελεφκερου εμπορίου οχθμάτων (καινοφριων και μεταχειριςμζνων) και
βαςίςτθκε ςτο ςυνδυαςμό οικονομικϊν αλλά και τεχνικϊν κριτιριων (κζςπιςθ αυςτθρϊν
και ςφγχρονων τεχνικϊν προδιαγραφϊν), με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ
ςθμαντικι

αναβάκμιςθ του ςτόλου του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, περιορίηοντασ όμωσ τθ

δαπάνθ που κα επιβαρφνει τελικά τον προχπολογιςμό του.

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Ρρομικεια με τίτλο «Leasing μεταφορικϊν μζςων δφο *2+
φορτθγϊν αυτοκινιτων τφπου van *πετρζλαιο] και ενόσ *1+ επιβατθγοφ οχιματοσ ≤1,2 cc
[βενηίνθ+ καινοφργιων» για τισ ανάγκεσ του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, προχπολογιςμοφ 52.734,72 €
(ςυμπ/νου ΦΡΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται ςε δφο *2+ ομάδεσ και αφορά:
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3. ΟΜΑΔΑ Α+ «Leasing μεταφορικϊν μζςων προμικειασ δφο (2) ΒΑΝ με καφςιμο
πετρζλαιο *καινοφργια+ το ζνα κυβιςμοφ 1,3cc και το δεφτερο 1,5cc»: για τα
ο.ε.2020 ζωσ και 2024 πολυετοφσ δαπάνθσ

θ οποία κατανζμεται ςτα ζτθ

2020,2021,2022,2023,2024 προχπολογιςμοφ 38.807,04
Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων υμβάςεων (CPV)34136100-0

ΚΑ

10.6244.
01

10.6244.0
1

Κ.Α.

Περιγραφι

Ρρομικεια
ενόσ (1) ΒΑΝ
με καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο
)1,3 cc

Δζςμευ
ςθ
Ετθςίο
υ
μιςκϊμ
ατοσ
για το
2020
ςε
(€)

Δζςμευςθ
Ετθςίου
μιςκϊματ
οσ για το
2021 ςε (€)

Δζςμευςθ
Ετθςίουμις
κϊματοσ
για το 2022
ςε (€)

Δζςμευςθ
Ετθςίου
μιςκϊματο
σ για το
2023ςε (€)

Δζςμευθ
Ετθςίου
μιςκϊμα
τοσ για το
2024 ςε
(€)

1.373,92

4.121,76

4.121,76

4.121,76

1.717,40

Ρρομικεια
ενόσ (1) ΒΑΝ
με καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο
)1,5cc

Κωδικόσ
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ

1.030,44

1.860,00

5.580,00

ΕΙΔΟ

5.580,00

ΣΕΜ

5.580,00

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΧΙΟΤ

10.6244.01

341361000

341361000

Μικρά
φορτθγά

ΕΓΓΤΗΗ
ΠΡ/ΜΟ
2020

Ρρομικεια ενόσ
(1) ΒΑΝ με
καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο )1,3
cc
Ρρομικεια ενόσ (1)
ΒΑΝ με καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο )1,5cc

ΠΤ ςε €
ανευ
ΦΠΑ

2.325,00

ΦΠΑ
24%

1

277

13.926,0
0

3.191,0
4

1

375

18.000,00

4.320,00

1.395,00

ΠΤ ςε €
με ΦΠΑ

16.487,04

22.320,00
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Φορτθγοφ αυτοκινιτου τφπου van 1,5cc

A/
A
1

ΕΙΔΟ

ΣΕΜ.

Φορτθγό αυτοκίνθτο τφπου van 1,5cc
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ
EURO6D
CC
1,4-1,5
HP
100/3500
ΝΜ
270/1600
KAΥΣΙΜΟ
DIESEL
MIKTH KAT/ΣΘ 4,9
CO2
130
ΚΙΝΗΗ
ΕΜΡΟΣ
ΠΟΡΣΕ
2 ΕΜΡΟΣ+ 1 ΔΕΞΙΑ+ΡΙΣΩ
ΜΗΚΟ
4500-4700
ΠΛΑΣΟ ΕΞ.
1900-2000
ΤΨΟ ΕΞ.
1800-2000
ΜΕΣΑΞΟΝΙΟ
2900-3000
ΜΗΚΟ Ε.
2000-2200
ΠΛΑΣΟ Ε.
1200-1300/1600-1700
ΤΨΟ Ε.
1300-1400
ΧΩΡΟ ΦΟΡΣΩΗ 4,5 - 5 Μ/2
ΩΦΕΛΙΜΟ kg
1000

1

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Φορτθγοφ αυτοκινιτου τφπου van 1,2-1,3 cc
Α/Α
1

ΕΙΔΟ
ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΣΤΠΟΤ VAN 1,2 -1,3 CC
ΚΑΤΘΓΟΙΑ EURO 6D
CC
1200-1300
HP
90-100/4000
ΝΜ
200/1500
KAΤΙΜΟ
DIESEL
MIKTH KAT/Η 4,0-4,5
CO2
110-120
ΚΙΝΗΗ
ΕΜΡΟΣ
ΠΟΡΣΕ
2 ΕΜΡΟΣ+ 1 ΔΕΞΙΑ+ΡΙΣΩ
ΜΗΚΟ
3900-4000
ΠΛΑΣΟ ΕΞ.
1700-1750
ΤΨΟ ΕΞ.
1700-1750
ΜΕΣΑΞΟΝΙΟ
2500-2550

ΣΕΜ.
1
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ΜΗΚΟ Ε.
1500-1600
ΠΛΑΣΟ Ε.
1000-1050/1450-1500
ΤΨΟ Ε.
1200-1250
ΧΩΡΟ ΦΟΡΣΩΗ 2,5 Μ/2
ΩΦΕΛΙΜΟ kg
500-700

1. ΟΜΑΔΑ Β+ :« Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ενόσ (1) επιβατθγοφ οχιματοσ ≤1,2
cc με καφςιμο βενηίνθ (καινοφργιο)» για τα ο.ε.2020 ζωσ και 2024»
πολυετοφσ δαπάνθσ

θ οποία

κατανζμεται ςτα ζτθ 2020,2021,2022,2023,2024

προχπολογιςμοφ 13.927,72 ευρϊ
Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων υμβάςεων (CPV) 34110000-1

ΚΑ

10.6244.
01

Κ.Α.

10.6244.01

Περιγραφι

Χρθματοδοτι
κι μίςκωςθ
ενόσ(1)
επιβατθγοφ
οχιματοσ

Κωδικ
όσ
CPV

341150006

Δζςμευ
ςθ
Ετθςίο
υ
μιςκϊμ
ατοσ
για το
2020
ςε
(€)

Δζςμευςθ
Ετθςίου
μιςκϊματ
οσ για το
2021 ςε (€)

Δζςμευςθ
Ετθςίου
μιςκϊματο
σ για το
2022 ςε (€)

Δζςμευςθ
Ετθςίου
μιςκϊματο
σ για το
2023 ςε (€)

Δζςμευς
θ
Ετθςίου
μιςκϊμα
τοσ για το
2024ςε
(€)

1160,64

3.481,92

3.481,92

3.481,92

1.450,80

ΕΓΓΤΗΗ
ΠΡ/ΜΟ
2020

870,48

ΠΕΡΙ
ΓΡΑΦ
Η
Επιβατ
θγά
αυτοκί
νθτα

ΕΙΔΟ

Ρρομικεια ενόσ
επιβατθγοφ
οχιματοσ με
καφςιμο βενηίνθ
(καινοφργιο )≤1,20cc

ΣΕ
Μ.

1

ΣΙΜ
Η
ΣΕΜ
ΑΧΙΟΤ

234

ΠΤ ςε €
ανευ
ΦΠΑ

Φ
ΠΑ
24
%

11.232,00

2.695,68

ΠΤ ςε
€ με
ΦΠΑ

13.927,68

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επιβατικοφ οχιματοσ

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΕΜ.
45

1

ΕΙΔΟ

1

EΠΙΒΑΣΙΚΟ ΟΧΗΜΑ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ EURO 6D
CC
1100-1200
HP
100/3500
ΝΜ
110-120/2750
KAΥΣΙΜΟ
ΒΕΝΗΙΝΘ Α,
MIKTH KAT/ΣΘ
4-4,5
CO2
90-100
ΚΙΝΗΗ
ΕΜΡΟΣ
ΠΟΡΣΕ
5 ΘΥΟ
ΜΗΚΟ
4000-4200
ΠΛΑΣΟ ΕΞ. 1750-1800
ΤΨΟ ΕΞ.
1400-1450
ΜΕΣΑΞΟΝΙΟ
2500-2550
ΧΩΡΟ ΦΟΡΣΩΗ 300-350 ΛΙΤΑ
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Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να υλοποιθκεί κατόπιν διενζργειασ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, όπου κα διεξαχκεί με κατάκεςθ ςφραγιςμζνων προςφορϊν και με
κριτιριο κατακφρωςθσ «τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά»,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 4412/2016

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του
Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», τθν με αρ. 56902/215/19- 5-2017
(ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» και των ιςχυουςϊν υπουργικϊν αποφάςεων και λοιπϊν
διαταγμάτων. Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ είτε για το ςφνολο τθσ προμικειασ είτε για τα
τμιματα αυτισ (ομάδεσ Α,Β).
Θ εν λόγω προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ του ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΚΟΤ – ΟΙΚ/ΚΟΤ

ΣΙΑΟΤΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΧΑΡΝΙΔΟΤ ΔΟΜΝΑ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ: LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ
*2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ VAN
[Diesel
+
ΚΑΙ
ΕΝΟ*1+
ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ
ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ *Βενηίνθ+
ΟΧΗΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ
ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Προχπολογιςμόσ: 52.734,72 €
(υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)

Αρ. Μελζτθσ :15/2020

Αρικ. Πρωτ. 2586/16-06-2020

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΟΜΑΔΑ Α
«LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ προμικειασ δφο (2) ΒΑΝ με
καφςιμο πετρζλαιο *καινοφργια+ το ζνα κυβιςμοφ 1,3cc και το
δεφτερο 1,5cc
»
ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΟΧΗΜΑΣΩΝ
ΣΕΜ.

Ρρομικεια ενόσ (1) ΒΑΝ με
καφςιμο πετρζλαιο
(καινοφργιο+ 1,3 cc
Ρρομικεια ενόσ (1) ΒΑΝ με
καφςιμο πετρζλαιο
(καινοφργιο+ 1,5cc

1

1

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΘΩΜΑ
/ΣΕΜ.
(ΧΩΡΙ
ΦΠΑ)
(€)
277,00

375

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΙΘΩΗ
ΑΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΟ
(ΜΗΝΕ)

48

48
ΤΝΟΛΟ:

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)

13.296,00

18.000,00
31.296.,00
7.511,04

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ:

38.807,04
48

ΟΜΑΔΑ Β
«LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ προμικειασ ενόσ (1)
επιβατθγοφ με καφςιμο βενηίνθ *καινοφργιο+ κυβιςμοφ ≤1,20cc»

ΕΙΔΟ

Ρρομικεια ενόσ επιβατθγοφ
οχιματοσ με καφςιμο
βενηίνθ (καινοφργιο ) ≤1,2cc

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΟΧΗΜΑΣΩΝ
ΣΕΜ.

1

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΘΩΜΑ/ΣΕ
Μ. (ΧΩΡΙ
ΦΠΑ)
(€)

234,00

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΙΘΩΗ
ΑΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΟ
(ΜΗΝΕ)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)

48

11.232,00

ΤΝΟΛΟ:

11.232,00
2.695,68

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ
:

13.927,68

θμείωςθ: 1) Θα καταβλθκεί προκαταβολι ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε τρεισ μινεσ μίςκωςθ θ
οποία κα αφαιρεκεί ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ. Η αποςτολι των λογαριαςμϊν προσ πλθρωμι κα
γίνεται ςτο τζλοσ του 3ου, του 6ου, του 9ου και του 12ου μινα κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και για
χρονικό διάςτθμα διάρκειασ τεςςάρων 4) ετϊν. Οι αναφερόμενεσ τιμζσ διαμορφϊκθκαν μετά από
ζρευνα που ζκανε θ Τπθρεςία ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου με τθν μζκοδο τθσ χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ ςε αντίςτοιχα είδθ και περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ
(ςυμπεριλαμβανομζνων ανταλλακτικϊν, ελαςτικϊν κ.λ.π.), κακϊσ και τθν τιμι μεταφοράσ,
αςφάλιςθσ και τθν παραλαβι τουσ ςτο Αμαξοςτάςιο του ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ.
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ΟΜΑΔΕ

Κ.Α. 2020

Κωδικόσ CPV

ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ

ΕΙΔΟ

ΣΕΜ.

ΣΙΜΗ

ΠΤ ςε € ανευ

ΠΤ ςε € με

ΣΕΜΑΧΙΟΤ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Ρρομικεια
ενόσ (1) ΒΑΝ
με καφςιμο

Α

10.6244.01

34136100-0

Φορτθό

πετρζλαιο

τφπου

(καινοφργιο+

van

1,3 cc

1

277,00

13.296,00

16.487,04

1

375,00

18.000,00

22.320,00

1

234,00

11.232,00

13.927,68

1,3cc

Φορτθγό
Α

10.6244.01

34136100-0

τφπου van
1,5cc

Επιβατ
θγό
Β

10.6244.01

34115000-6

όχθμα
≤1,2cc

Ρρομικεια
ενόσ (1)
ΒΑΝ με
καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο
] 1,5cc
Ρρομικεια
ενόσ
επιβατθγοφ
οχιματοσ με
καφςιμο
βενηίνθ
(καινοφργιο+
≤1,20cc

ΤΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

42.528,00

52.734,72

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ ΔΝΗ Δ/ΚΟΤ – ΟΙΚ/ΚΟΤ

ΣΙΑΟΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΥΑΡΝΙΓΟΤ ΓΟΜΝΑ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ– ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
«: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ
VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ+ ΚΑΙ ΕΝΟ *1+ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+»

ΟΜΑΓΑ

Α

Α

Β

Δίδνο
Ρρομικεια
ενόσ (1)
ΒΑΝ με
καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο
)1,3 cc
Ρρομικεια
ενόσ (1) ΒΑΝ
με καφςιμο
πετρζλαιο
(καινοφργιο
)1,5cc
Ρρομικεια
ενόσ
Επιβατθγοφ
αυτοκινιτου
≤1,20cc

Πνζόηεηα
νρεκάησλ
ηεκ.

Μεληαίν
Μίζζσκα/Σεκ.
(Υσξίο Φ.Π.Α)
(€)

Πεξίνδνο
Μίζζσζεο/Σεκ.
(Μήλεο)

1

48

1

48

1

48

πλνιηθή Αμία (€)

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
Αιεμαλδξνύπνιε …..../……. / 2020

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ
Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο παξνπζηΪδνληαη κε κνξθά πηλΪθσλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πεξέ δηαγσληζκψλ ηνπ
δεκνζένπ.
ηε ζπλΫρεηα πεξηγξΪθεηαη θαη επεμεγεέηαη ν ηξφπνο ζπκπιάξσζεο ησλ πηλΪθσλ θαη παξνπζηΪδνληαη νη
ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ απαξαέηεηνπ εμνπιηζκνχ.
Οη πέλαθεο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ φινπο ηνπο
πξνκεζεπηΫο.
Δπεμάγεζε ησλ ζηειψλ ησλ πηλΪθσλ:
1. ηάιε Α/A
ηελ ζηάιε απηά αλαγξΪθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θαηΪ θαηεγνξέα θαη ππνθαηεγνξέα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ
πεξηγξΪθνληαη ζηελ επφκελε ζηάιε.
2. ηάιε ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ηε ζηάιε απηά πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη αληέζηνηρνη ηερληθνέ φξνη, ππνρξεψζεηο ά επεμεγάζεηο γηα ηα
νπνέα ζα πξΫπεη λα δνζνχλ αληέζηνηρεο απαληάζεηο.
3. ηάιε ΑΠΑΗΣΖΖ
Αλ ζηε ζηάιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ιΫμε «ΝΑΗ» ά Ϋλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαέλεη
ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κΫγεζνο ηεο πξνδηαγξαθάο (κΫγηζην ά ειΪρηζην) θαη απαηηεέ ζπκκφξθσζε), ηφηε
ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξΪβαηνο
φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθάξπμε. ΠξνζθνξΫο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιάξσο απαξΪβαηνπο φξνπο
απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεσηηθΫο απαηηάζεηο ζπλεπΪγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο.
4. ηάιε ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ηε ζηάιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απΪληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ Ϋρεη ηε κνξθά ΝΑΗ/ΟΥΗ εΪλ ε
αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά πιεξνχηαη ά φρη απφ ηελ ΠξνζθνξΪ ά Ϋλα αξηζκεηηθφ κΫγεζνο πνπ δειψλεη ηελ
πνζφηεηα ηνπ αληέζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ ΠξνζθνξΪ. Απιά θαηΪθαζε ά επεμάγεζε δελ απνηειεέ
απφδεημε πιάξσζεο ηεο πξνδηαγξαθάο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπά Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε ειΫγρνπ θαη
επηβεβαέσζεο ηεο πιάξσζεο ηεο απαέηεζεο (ηδηαέηεξα αλ απηά απνηειεέ ειΪρηζηε.
5. ηάιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ
ηε ζηάιε απηά ζα θαηαγξαθεέ ε ζαθάο παξαπνκπά ζην ΠαξΪξηεκα ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ην νπνέν
ζα πεξηιακβΪλεη αξηζκεκΫλα ΣερληθΪ ΦπιιΪδηα θαηαζθεπαζηψλ, ά αλαιπηηθΫο ηερληθΫο πεξηγξαθΫο ησλ
ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ππνςεθένπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεέα ησλ
ΠηλΪθσλ πκκφξθσζεο.
Σν ζπγθεθξηκΫλν ραξαθηεξηζηηθφ λα Ϋρεη εληνπηζζεέ, ππνγξακκηζζεέ θαη λα αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο ηνπ
θξηηεξένπ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθΫξεηαη.
Δέλαη ππνρξεσηηθά ε απΪληεζε ζε φια ηα ζεκεέα ησλ πηλΪθσλ θαη ε παξνρά φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηνχληαη. Οη απαληάζεηο λα εέλαη ζαθεέο θαη ηππσκΫλεο ά δαθηπινγξαθεκΫλεο, ρσξέο δηνξζψζεηο θαη
ζβεζέκαηα. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ φξν απηφ ζπλεπΪγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο.
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Φχιιν ζπκκφξθσζεο 1. Φορτθγοφ αυτοκινιτου τφπου van 1,5cc
Φορτθγό αυτοκίνθτο τφπου van 1,5cc-Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

Περιγραφι
ΚΑΤΘΓΟΙΑ
EURO6D
CC
1,4-1,5
HP
100/3500
ΝΜ
270/1600
KAΥΣΙΜΟ
DIESEL
MIKTH KAT/ΣΘ
μζχρι 4,9 /100
χιλιόμετρα
CO2 μζχρι
130 gr/km
ΚΙΝΗΗ
ΕΜΡΟΣ
ΜΗΚΟ
4500-4700
ΠΟΡΣΕ 2
ΕΜΡΟΣ+1
ΔΕΞΙΑ+ΡΙΣΩ
ΠΛΑΣΟ ΕΞ.
1900-2000
ΤΨΟ ΕΞ.
1800-2000
ΜΕΣΑΞΟΝΙΟ
2900-3000
ΜΗΚΟ Ε.
2000-2200
ΠΛΑΣΟ Ε.
1200-1300
/1600-1700
ΤΨΟ Ε.
1300-1400
ΩΦΕΛΙΜΟ kg
1000
ΧΩΡΟ
ΦΟΡΣΩΗ
4,5 - 5 Μ/2

Απαίτθςθ
ΝΑΙ

Απάντθςθ

Παραπομπι

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Φχιιν ζπκκφξθσζεο 2. Φορτθγοφ αυτοκινιτου τφπου van 1,2-1,3 cc
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Φορτθγό αυτοκίνθτο τφπου van 1,2-1,3 cc -Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
8

10
11
12
13
14
15

16
17
18

Περιγραφι
ΚΑΤΘΓΟΙΑ
EURO6D
CC
1,2-1,3
HP
90-100/4000
ΝΜ
200/1500
KAΥΣΙΜΟ
DIESEL
MIKTH KAT/ΣΘ
μζχρι 4,5/100
χιλιόμετρα
CO2 μζχρι
120 gr/km
ΚΙΝΗΗ
ΕΜΡΟΣ
ΠΟΡΣΕ 2
ΕΜΡΟΣ+1
ΔΕΞΙΑ+ΡΙΣΩ
ΜΗΚΟ
3900-4000
ΠΛΑΣΟ ΕΞ.
1700-1750
ΤΨΟ ΕΞ.
1700-1750
ΜΕΣΑΞΟΝΙΟ
2500-2550
ΜΗΚΟ Ε.
1500-1600
ΠΛΑΣΟ Ε.
10001050/1450-1500
ΤΨΟ Ε.
1200-1250
ΩΦΕΛΙΜΟ kg
500-700
ΧΩΡΟ
ΦΟΡΣΩΗ
2,5 Μ/2

Απαίτθςθ
ΝΑΙ

Απάντθςθ

Παραπομπι

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
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Φύιιν ζπκκόξθσζεο 3. Eπηβαηεγό απηνθίλεην
Επιβατθγό αυτοκίνθτο 1,1-1,2 cc -Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
12
13
14
19

Περιγραφι
ΚΑΤΘΓΟΙΑ
EURO6D
CC
1,1-1,2
HP
100/3500
ΝΜ
110-120/2750
KAΥΣΙΜΟ
ΒΕΝΗΙΝΘ Α
MIKTH KAT/ΣΘ
μζχρι 4,5/100
χιλιόμετρα
CO2 μζχρι
100 gr/km
ΚΙΝΗΗ
ΕΜΡΟΣ
ΜΗΚΟ
4500-4200
ΠΟΡΣΕ
5κυρο
ΠΛΑΣΟ ΕΞ.
1750-1800
ΤΨΟ ΕΞ.
1400-1450
ΜΕΣΑΞΟΝΙΟ
2500-2550
ΧΩΡΟ
ΦΟΡΣΩΗ
300=350 λιτρα

Απαίτθςθ
ΝΑΙ

Απάντθςθ

Παραπομπι

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΡΑΑΤΗΜΑ V Τ.Ε.Υ.Δ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Όπσο πξνζαξκόζζεθε από ην ΝΠΓΓ ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο
αξηζ. 2846 /06-05-2020 δηαθήξπμεο
(Παξαηίζεηαη θαη σο μερσξηζηό αξρείν ζε επεμεξγάζηκε κνξθή .doc ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΜΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ www.alexpolis.gr ζηε δηαδξνκή : ► Νέα- Αλαθνηλώζεηο ► Δηαθεξύμεηο)
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)
- Ολνκαζέα: ΝΠΓΓ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ-ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ,ΠΑΗΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ
- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε : ΚαξηΪιε 2 Αιεμαλδξνχπνιε, Σαρ. Κσδηθφο: 68131
- Αξκφδηα γηα πιεξνθνξέεο: ΣΕΑΝΑΒΑΡΛΖ ΑΡΑΝΣΧ
- ΣειΫθσλν: 2551083012
- Ζι. ηαρπδξνκεέν: ps@alexpolis.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.alexpolis.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
-Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεοΖ αλΪζεζε ηεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 117 ηνπ λ.4412/2016 (πλνπηηθφο
Γηαγσληζκφο)
Κσδηθφο Γηαθάξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ: Ζ ζχκβαζε αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα : «: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ LEASING ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΪΝ ΜΖΩΝ
ΔΤΟ *2+ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΤΠΟΤ VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ+ ΚΑΙ ΕΝΟ *1+
ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ+».

Κσδηθνί CPV (34136100-0, 34115000-6)
Ζ ζπλνιηθά εθηηκψκελε δαπΪλε ηεο ελ ιφγσ πξνκάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 52.734,72 €
(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%).
ΠξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο κειΫηεο θαη θξηηάξην θαηαθχξσζεο εέλαη ε πιΫνλ
ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο
Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηνπ
ΠΟΛΤΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ
- Ζ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
- Δθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : [……]

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιάξεο Δπσλπκέα:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
[ ]
ΔΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηΪζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, αλαθΫξεηε Ϊιινλ
εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη
θαη ππΪξρεη
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε:
[……]
Αξκφδηνο ά αξκφδηνηii :
[……]
ΣειΫθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκεέν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε
[……]
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά, κηθξά
ά κεζαέα επηρεέξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηάξην, «θνηλσληθά επηρεέξεζε»iv ά
πξνβιΫπεη ηελ εθηΫιεζε ζπκβΪζεσλ ζην
πιαέζην πξνγξακκΪησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην εέλαη ην αληέζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκΫλσλ κε αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκΫλσλ;
Δθφζνλ απαηηεέηαη, πξνζδηνξέζηε ζε πνηα
θαηεγνξέα ά θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ κε
αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ
αλάθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη
εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν θαηΪινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη εζληθνχ
ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο);
Δάλ λαη:
Απαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ
απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο
κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κΫξνο V θαηΪ
πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε πεξέπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.
α) ΑλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ θαηαιφγνπ ά
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ
εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ πεξέπησζε:
β) ΔΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε
πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ,
αλαθΫξεηε:
γ) ΑλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα
βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαη, θαηΪ
πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ επέζεκν

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]
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θαηΪινγνv:
δ) Ζ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα
πξνζθνκέζεη βεβαίσζε πιεξσκάο εηζθνξψλ
θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη θφξσλ ά λα
παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ ζα δέλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ
αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη απεπζεέαο κΫζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε
νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο απηά δηαηέζεηαη
δσξεΪλ;
ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ
θνηλνχ κε Ϊιινποvi;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) ΑλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα α) [……]
ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα (επηθεθαιάο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα θαζάθνληα …):
β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
β) [……]
δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο
ζπκκεηΫρνπζαο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο ά ησλ [ ]
ηκεκΪησλ γηα ηα νπνέα ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
επηζπκεέ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ
[……]
ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη:
ΘΫζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε:
[……]
ΣειΫθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκεέν:
[……]
ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα
[……]
ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο ηεο,
ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Σηήξημε:

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvii
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ
πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα
επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV θαη
ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V θαησηΫξσ;
Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη
Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ
ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα
από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη
[]Ναη []Όρη
νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξέηνπο
ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο;
ΔΪλ λαη παξαζΫζηε θαηΪινγν ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΪβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιΪβνπλ:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο
(ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
2. δσξνδνθίαx,xi·
3. απάηεxii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

ΤπΪξρεη ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απόθαζε
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ά
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνέν εέλαη
κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά
επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ
ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
παξαηέζεληαη αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά
θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ
πξηλ απφ πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην ά ζηελ
νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ απεπζεέαο πεξένδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
Δάλ λαη, αλαθΫξεηεxviii:
α) Ζκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο
πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα ζεκεέα 1 Ϋσο 6
αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ηνπο ιφγνπο ηεο
θαηαδέθεο,
β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθΪζαξζε»)xx;
Δάλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλxxi:

α) Ζκεξνκελέα:[ ],
ζεκεέν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) ΓηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……]
θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη φιεο [] Ναη [] Όρη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεοxxii, ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνέα εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
ΔΪλ φρη αλαθΫξεηε:
α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν
α)[……]·
α)[……]·
πξφθεηηαη:
β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
β)[……]
β)[……]
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο απφθαζεο;
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε θαη
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
δεζκεπηηθά;
- ΑλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο ά
-[……]·
-[……]·
Ϋθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο,
-[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζε απηάλ, ηε
δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με Ϊιια κΫζα; Γηεπθξηλάζηε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο
ΔΪλ λαη, λα
ΔΪλ λαη, λα
θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
πνπ νθεέιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηΪ
ιεπηνκεξεέο
ιεπηνκεξεέο
πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ
πιεξνθνξέεο
πιεξνθνξέεο
πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
xxiii
[……]
[……]
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ;
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
[] Ναη [] Όρη
αζεηάζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη
εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθΪζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ
ιάθζεθαλ: […….............]
Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηοxxvi
:
α) πηψρεπζε, ά
β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά
γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά
δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά
απφ ην δηθαζηάξην, ά
ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ά
ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηάησλ, ά
δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα
πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ
ΔΪλ λαη:
- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα:
-[.......................]
- Γηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο
-[.......................]
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα δχλαηαη λα
εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε
ηεο εθαξκνζηΫαο εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ
κΫηξσλ ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρε ζπλΫρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο
απηΫο ηηο πεξηζηΪζεηοxxvii
ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξό [] Ναη [] Όρη
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii;
[.......................]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:
Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα
απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ
ιάθζεθαλ:
[..........……]
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Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:

[…...........]

Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ

Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα
απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ
ιάθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:

[.........…]

Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά

[] Ναη [] Όρη

επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα
θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:
Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζνβαξά ά
επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηαxxxi θαηΪ ηελ
εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα
ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ
εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά
Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα επηβεβαηψζεη
φηη:
α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο
απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ
πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο,
β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο,
γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο
θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο κΫηξα
απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ
ιάθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα
δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο
αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα,
λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ
ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην
πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα
παξΪζρεη εμ ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο
πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ
Απάληεζε:
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ.
4 λ. 3310/2005xxxii:
πληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο
[] Ναη [] Όρη
παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα επηινγάο (ελφηεηα  ά ελφηεηεο Α Ϋσο Γ ηνπ παξφληνο κΫξνπο), ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ
Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
Απάληεζε
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; [] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
[…]
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ ΔιιΪδα ά ζην
θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζάοxxxiii; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
αλαθέξεηε:
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
ΥξεηΪδεηαη εηδηθά έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκΫλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξΪζρεη
ηηο ζρεηηθΫο ππεξεζέεο ζηε ρψξα εγθαηΪζηαζάο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη
ΔΪλ λαη, δηεπθξηλέζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζΫηεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε:
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
Ϋηνο: [……] θχθινο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ηνλ αξηζκφ
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθά Ϋηνο: [……] θχθινο
δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ηεο ζχκβαζεο :
Ϋηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηάζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
(αξηζκφο εηψλ, κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ):
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
είλαη ν εμήο xxxiv:
[……],[……][…]λφκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ο εηάζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό
ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη
πξνζδηνξέδεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ
πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
εέλαη ν εμάο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηάζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) ε πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ά εηδηθφ) δελ
εέλαη δηαζΫζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξένδν, αλαθΫξεηε ηελ εκεξνκελέα πνπ
ηδξχζεθε ά Ϊξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο:
4)Όζνλ αθνξΪ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο
αλαινγέεοxxxvi πνπ νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά
δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη
φηη νη πξαγκαηηθΫο ηηκΫο ησλ απαηηνχκελσλ
αλαινγηψλ Ϋρνπλ σο εμάο:
ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Ϋηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
Ϋηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
Ϋηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγέαοαλαινγέα κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη ε αληέζηνηρε
αμέα)

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
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ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:
5) Σν αζθαιηζκΫλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέλαη ην εμάο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξΪ ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνέεο
(ελδΫρεηαη λα) Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ ζηε ζρεηηθά
δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη
φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά πξνζδηνξέδεηαη
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪοxxxviii,
ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά
ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθηειέζεη ηα
ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη
ζηελ δηαθάξπμε):
αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
[…]
Έξγα: [……]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ Αξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά πξνζδηνξέδεηαη
θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά
xxxix
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο , ν ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη
νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη πξνβεί ζηηο
ζηελ δηαθάξπμε):
[…...........]
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ
Πεξηγξαθά
πνζΪ
εκεξνκελέεο
παξαιάπηεο
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
ΚαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθΫξεηε ηα πνζΪ, ηηο εκεξνκελέεο θαη ηνπο
παξαιάπηεο δεκφζηνπο ά ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα
[……..........................]
ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδέσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξέπησζε δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, ν [……]
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα
ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ά ηηο αθφινπζεο ηερληθΫο ππεξεζέεο
γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ρξεζηκνπνηεέ ηνλ
[……]
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα
αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο
πνπ δηαζΫηεη εέλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα
[....……]
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηάκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλέρλεπζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα επηηξΫπεη ηε
[] Ναη [] Όρη
δηελΫξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξΪ ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ά ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη,
εθφζνλ θξέλεηαη αλαγθαέν, φζνλ αθνξΪ ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζΫηεη
θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ
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έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηέζεληαη απφ:
α) ηνλ έδην ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ ά ηνλ
εξγνιΪβν,
θαη/ή (αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη
ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ά δηαθάξπμε ά ζηα
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηΪ ηελ
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηΪ
ηα ηειεπηαέα ηξέα Ϋηε άηαλ ηα εμάο:

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα παξΪζρεη ηα
απαηηνχκελα δεέγκαηα, πεξηγξαθΫο ά
θσηνγξαθέεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνέα δελ ρξεηΪδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ γλεζηφηεηαο·
ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
δειψλεη πεξαηηΫξσ φηη ζα πξνζθνκέζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα πξνζθνκέζεη
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ
εθδνζεέ απφ επέζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ
πνηόηεηαο ά ππεξεζέεο αλαγλσξηζκΫλσλ
ηθαλνηάησλ, κε ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε
κε παξαπνκπΫο ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνέα νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά
δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα

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

β) [……]
[……]

Έηνο, κΫζν εηάζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
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ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε;
Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθΫξεηε
πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

74

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα
[] Ναη [] Όρη
πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ
απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο;
Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλέζηε [……] [……]
πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ην ζχζηεκα
δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα
[] Ναη [] Όρη
πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ
απφ αλεμΪξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα
ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλέζηε
πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα
[……] [……]
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ
θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα
εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ
πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη
από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ,
εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ
δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο
[….]
θξηηάξηα ά θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ
ησλ ππνςεθέσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ ά
ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ εγγξΪθσλ,
[] Ναη [] Όρηxlv
αλαθΫξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δηαζΫηεη ηα απαηηνχκελα
Ϋγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]xlvi
θαζέλα:
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ
δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο
κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ
ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
i
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Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

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

iii

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

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

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

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

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

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

xi

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

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

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

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

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

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

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

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

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

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

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

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

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

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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