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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Ο πξόεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
δηαθεξύζζεη
ηε κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδόρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε αληηθείκελν
«Σεσνικήρ Διασείπιζηρ και Λειηοςπγίαρ ηων Δημοηικών Αθληηικών Κένηπων»

Πξνϋπνινγηζκνύ:

Δπξώ 48.559,50 € (κε Φ.Π.Α. 24%),

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006
γ) ηελ ππ’ αξηζ. 74/2018 απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ κε ηελ νπνία
δηαηέζεθε ε έγθξηζε πίζησζεο, απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ,
δ) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Λνγηζηεξίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο
γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018 ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΤΑ θαη
ε) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.
Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Αλαζέηνπζα αξρή: Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΤΑ
Οδόο: Σπ. Μνπζηαθιή Παγθξήηην ζηάδην Θχξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο Πεξηνρή Λίλην
Σαρ.Κσδ.: 71303
Σει.: 2810264560 -568
Telefax: 2810 264 561
E-mail: pagritio@aahaeota.gr
Ιζηνζειίδα: www.aahaeota.gr
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, νδφο Σπ. Μνπζηαθιή Παγθξήηην
ζηάδην Θχξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο Πεξηνρή Λίλην, ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018, ψξα 15:30,
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
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Δθφζνλ νη αλσηέξσ
ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο
πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ
1. Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016
γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ε πεξηιεπηηθή πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο,
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΤΔΥΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο
ε) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο
ζη) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ.
2. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ θαηαβάιινπλ δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο,
ελψ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην γξαθείν δηνίθεζεο ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΤΑ ζχξα 1 Παγθξήηην Σηάδην θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ
αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία
κέζσ ησλ Διιεληθψλ Ταρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα
θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Τα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηηο ηζηνζειίδεο
www.heraklion.gr θαη www.aahaeota.gr.
Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν «Σερληθήο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ
Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ» φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ
ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη
νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ
Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άξζξν 4: Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 48.559,50 € θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία:
39.160,89 € & Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 9.398,61 €.
Άξζξν 5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Πιεξσκή Αλαδόρνπ
1. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ θαη βαξχλεη ηνπο
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ γηα ην 2017 (κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο)
2. Υπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο
χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΤΑ
4. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ νινθιήξσζε θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζίαο κε ηελ πξώηε λα
θαηαβάιιεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ κήλα ππεξεζηώλ.
Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.
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Άξζξν 6: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 7: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ –Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε
Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018 . Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 15:30 κ.κ. Μεηά ηε
ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην γξαθείν ζπλαληήζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, ζχξα 1 Παγθξήηην Σηάδην.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη
εγγξάθσο, δχν ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο επίζεκα, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί
δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άξζξν 8: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε θαηάζεζή
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ)
κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε
γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ηνπ …………..
γηα ηελ ππεξεζία: «Σερληθήο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ»κε
αλαζέηνπζα αξρή ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ θαη εκεξνκελία ιήμεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 17/10/2018.
3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Τερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο
παξ. 2.
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
1497/1984 (Α` 188).
5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
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6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο
πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα,
ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη
ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
8. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. Σηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άξζξν 9: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα
αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Τερληθή Πξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
2. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ην
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΤΔΥΓ) ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
Σην ΤΔΥΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο),
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
3. Ο θάθεινο «Τερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
4. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 10: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1.
Η ηηκή ηεο πξνο ππεξεζία πνπ δεηείηαη δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα
παξνρή ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2.
Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ
3.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4.
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5.
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
Άξζξν 11: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Καηαθύξσζε
1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ
απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη
κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ
πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη
επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη
κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο
(ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο
θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή
πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα
λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο.
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β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 2018-10-01
ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία
ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε
ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
2. Σηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο
θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,
αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη
ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη,
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) Σηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ,
καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
δ) Τα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
ε) Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή (ηζόηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλό) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα,
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο
δέθα εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
16 ηεο παξνχζαο. Τα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε
εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΤΔΥΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο
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απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 2018-10-01
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΤΑ, γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί
απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη απφ ηηο
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Τα
ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14,
θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε
νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 20 εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο.
δ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 12: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Άξζξν 13: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη
ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ
(αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, φπσο απηή2018-10-01
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην
λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ
εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν
πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
3. Καη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν
απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο
πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.
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5. Η αλαζέηνπζα αξρή
απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε2018-10-01
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2
θαη 4.
6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1
θαη 4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα
λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο. Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε
ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν
ηζρχεη ε απφθαζε
7. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ).
Άξζξν 14: Κξηηήξηα επηινγήο
Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη
λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Σηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε
θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε
ΣΓΣ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Άξζξν 15: Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ, φπσο
εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο
παξνχζαο.
Σε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν
(ΤΔΥΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα)
1. Γηθαηνινγεηηθά
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α. Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12
θαη 13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηελ
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.
β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο
λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
δ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά.
2. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 13
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ (πνηληθνύ
κεηξώνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή
αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13.
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i) θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ εθδίδεηαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά
ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο
εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ.
γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε
ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο
παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
δ. Εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ πνζνζηνύ 2%, επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ήηνη: 39.160,89 € Υ 2% = 783,22 €.

32. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ θξηηεξίνπ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14
Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 14. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε
9

18PROC003769600
2018-10-01
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη
δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
4.

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε
Γ.Σ. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο
νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Άξζξν 17: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη κελώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Άξζξν 18: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη
λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία.
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ
ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη.
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΣΓΣ θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην
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Δ.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.
ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην
ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα
πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
5. Σε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 19: Δλζηάζεηο
Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, ε νπνία απνθαζίδεη,
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 79/2016
Απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ,
κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηεο ΑΑΗ
ΑΔ ΟΤΑ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Τν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην
παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ
ππέξ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ, αλ ε
έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άξζξν 20: Γιώζζα δηαδηθαζίαο
1 Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη
ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Τπρφλ
ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57.
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΥΠ.ΔΞ.,
είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη
36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη
ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
5 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ
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επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ
ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία
δηεξκελέσλ.
Άξζξν 21: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ
λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),
- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')
- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α')
- ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην».
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…» .
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη
ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Υ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο
Άξζξν 22: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ.
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ, ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ»
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ (www.heraklion.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΤΑ (www.aahaeota.gr) θη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα.
Άξζξν 23: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο
Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη
σο θαησηέξσ.
1. Τν ζπκθσλεηηθφ
2. Η παξνχζα δηαθήξπμε
3. Τερληθέο πξνδηαγξαθέο
Άξζξν 24: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο 17/10/2018.
Άξζξν 25: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.
Άξζξν 26: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
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έμη κελψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο ζηα Γεκνηηθά Αζιεηηθά Κέληξα Ηξαθιείνπ.
Άξζξν 27 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Η έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο,
απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 74/2018 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ.

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Ι. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη (θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ) ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνύ:
i.
έλα (1) δηπισκαηνύρν ή πηςσιούσο ειεθηξνιόγν κεραληθό
ii.
έλα (1) δηπισκαηνύρν ή πηςσιούσο Πιεξνθνξηθήο
iii.
έλα (1) αδεηνύρν ειεθηξνιόγν
iv.
έλα (1) αδεηνύρν πδξαπιηθό
Ο Αλάδνρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ, ζα πξέπεη λα
θαηαλέκεη ην πξνζσπηθό ηνπ ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο παξνπζία ελόο ηνπιάρηζηνλ
ηερληθνύ ην ρξνληθό δηάζηεκα 07:30 π.κ έσο 23.30 π.κ θαη επηπιένλ λα πξνθύπηεη
ηζνδύλακε ζπλνιηθή παξνρή ππεξεζηώλ έμη (6) αλζξσπνκελώλ, αλά κήλα ηζρύνο ηεο
ζύκβαζεο.
3. Τηο ηνπηθέο εκέξεο αξγίαο νη ηηο εζληθέο αξγίεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηαζέηεη θαηάιιειν Τερληθό πξνζσπηθό γηα απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη ιεηηνπξγία ησλ
αζιεηηθώλ θέληξσλ εληόο δύν σξώλ από ηελ εηδνπνίεζε.
4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη (ρσξίο επηβάξπλζε ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ) ζηνπο
ηερλίηεο ηνπ ηα αλαγθαία εξγαιεία & κέζα πξνθεηκέλνπ λα επεκβαίλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
επζύλεο ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ ελώ ε ΑΑΗ παπασωπεί και ηον εξοπλιζμό πος διαθέηει με
εςθύνη ηος επγολάβος.
5. Ζ ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ είλαη ππνρξεσκέλε ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, λα παξέρεη ζηνπο Τερλίηεο
ηνπ αλαδόρνπ
ηνπ ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
(αλαιώζηκα, κνλσηηθά, πδξαπιηθά, ειεθηξνινγηθά, μπιεία ,ρξώκαηα ,βίδεο, ακκνθνληαάκαηα ,
θ.ι.π)
6. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηνπ κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαζώο θαη εθπαίδεπζε ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
7. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ίδηνο εκπεηξία, ή λα δειώζεη όηη ζα ζπλεξγαζηεί κε
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν ζα δηαζέηεη εκπεηξία (κε δήισζε απνδνρήο ηνπ
ηειεπηαίνπ), ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ θηεξίσλ ηύπνπ B.M.S.
8. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ίδηνο εκπεηξία, ή λα δειώζεη όηη ζα ζπλεξγαζηεί κε
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν ζα δηαζέηεη εκπεηξία (κε δήισζε απνδνρήο ηνπ
ηειεπηαίνπ), ζε κεγάιεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (θηηξηαθέο ή βηνκεραληθέο) κε ειεθηξηθό
ππνζηαζκό ΜΤ/ΦΤ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ κεηαζρεκαηηζηώλ ηνπιάρηζηνλ 2500 kVA.
9. Τν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη δίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαη
όρεκα κεηαθίλεζε ηνπ ζην ρώξν εξγαζίαο.
10. Τν πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ, ην νπνίν ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ζηηο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ ζην Ζξάθιεην ζην
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πξνβιεπόκελν σξάξην θαη ζα είλαη απαξαίηεηα ηεο απνδνρήο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΑΑΖ ΑΔ
ΟΤΑ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, σο εμήο:
Α) 1. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΕ:
Να είλαη απόθνηηνο ΑΔΗ, κέινο ηνπ ΤΔΔ ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο από θηήζεσο
πηπρίνπ, ζα έρεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία γηα ηελ αληαπόθξηζή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
έξγνπ θαη ζα δηαζέηεη γεληθή άδεηα επίβιεςεο (ζπληήξεζεο) ειεθηξηθώλ και
μησανολογικών
εγθαηαζηάζεσλ θάζε θαηεγνξίαο & θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηπία έηη ζε αληίζηνηρεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο.
Ο παξαπάλσ ηερληθόο πξέπεη λα έρεη ν ίδηνο ηηο παξαπάλσ άδεηεο θαη λα κελ είλαη
απιώο κέινο ζπλεξγείσλ κε αληίζηνηρεο άδεηεο. Αληίγξαθα ηνπ πηπρίνπ, πνπ πξέπεη λα
είλαη ζε ηζρύ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Υπεξεζία.
Τα θαζήθνληά ηνπ ζα είλαη ε επίβιεςε θαη ν ζπληνληζκόο ησλ ηερληηώλ γηα ηελ
αζθαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ
κεραληθνύ ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από ώξα 8:00-16:00
(ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία), ζα αθνξά ηνλ θαζεκεξηλό ζπληνληζκό ησλ ζπλεξγείσλ
ζπληήξεζεο θαη ηελ αλάιεςε επζύλεο, πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο
θαη
απνθαηάζηαζεο
βιαβώλ
ησλ
ειεθηξηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ
θαη
ηνπ
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.
Θα ρνξεγεί επίζεο νπνηαδήπνηε δήισζε ή βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
αδεηνδόηεζε ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ πξνο αξκόδηνο δεκόζηνπο
θνξείο ή ηδησηηθνύο θνξείο θαη θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα εθόζνλ απαηηεζεί.
Θα ζπληάζζεη ελεκεξσηηθή έθζεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζνύλ
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο, ηηο αλάγθεο εηδηθώλ επηζθεπώλ κεγάινπ κεγέζνπο
θαη ηηο βειηηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζα
θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθέο θαξηέιεο όισλ ησλ ζηαδίσλ ζπληήξεζεο ησλ
ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ.
Θα έρεη ηελ επζύλε, ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ θαη Ζ/Μ
εμνπιηζκνύ, ην βηβιίν ηερληθώλ ελεξγεηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο
άιινπ εμνπιηζκνύ ή δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Θα έρεη ηελ επζύλε εθπόλεζεο κηθξνύ εύξνπο κειεηώλ ζην αληηθείκελν ηνπ πνπ
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ αδεηνδόηεζε ηνπο ή ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπο, θαη ηελ επζύλε παξάδνζεο εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο
ηαθηηθήο ζπληήξεζεο.
Ή
2. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε:
Να έρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πηπρηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ α’ θα ηβ’
Τάμεο. Άδεηα άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ πηπρηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ όπσο απηέο
νξίδνληαη ζηα π.δ. 114/2012, 115/2012, 1/2013, 108/2013 θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηπία έηε ζε αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο ή βηνκερλαηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Ο παξαπάλσ ηερληθόο πξέπεη λα έρεη ν ίδηνο ηηο παξαπάλσ άδεηεο θαη λα κελ είλαη
απιώο κέινο ζπλεξγείσλ κε αληίζηνηρεο άδεηεο. Αληίγξαθα ηνπ πηπρίνπ, πνπ πξέπεη λα
είλαη ζε ηζρύ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Υπεξεζία.
Τα θαζήθνληά ηνπ ζα είλαη ε επίβιεςε θαη ν ζπληνληζκόο ησλ ηερληηώλ γηα ηελ
αζθαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ
κεραληθνύ ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από ώξα 8:00-16:00 ώξα
(ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία), ζα αθνξά ηνλ ζπληνληζκό ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο
θαη ηελ αλάιεςε επζύλεο, πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη
απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Θα ρνξεγεί επίζεο νπνηαδήπνηε δήισζε ή βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
αδεηνδόηεζε ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ πξνο αξκόδηνο δεκόζηνπο
θνξείο ή ηδησηηθνύο θνξείο θαη θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα εθόζνλ απαηηεζεί.
Θα ζπληάζζεη ελεκεξσηηθή έθζεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζνύλ
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο, ηηο αλάγθεο εηδηθώλ επηζθεπώλ κεγάινπ κεγέζνπο
θαη ηηο βειηηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζα
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θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθέο θαξηέιεο όισλ ησλ ζηαδίσλ ζπληήξεζεο ησλ
ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ.
Θα έρεη ηελ επζύλε, ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ θαη Ζ/Μ
εμνπιηζκνύ, ην βηβιίν ηερληθώλ ελεξγεηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο
άιινπ εμνπιηζκνύ ή δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Θα έρεη ηελ επζύλε εθπόλεζεο κηθξνύ εύξνπο κειεηώλ ζην αληηθείκελν ηνπ πνπ
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ αδεηνδόηεζε ηνπο ή ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπο, θαη ηελ επζύλε παξάδνζεο εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο
ηαθηηθήο ζπληήξεζεο.
Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ ή ΣΕ: Θα είλαη απόθνηηνο ΑΔΗ ή ΑΤΔΗ, ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ
εκπεηξίαο από θηήζεσο πηπρίνπ, ζα έρεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία γηα ηελ αληαπόθξηζή
ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζα δηαζέηεη γεληθή άδεηα επίβιεςεο (ζπληήξεζεο
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα δίθηπσλ)
Τα θαζήθνληά ηνπ ζα είλαη ε επίβιεςε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πιεξνθνξηθήο ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ ππεπζύλνπ
Πιεξνθνξηθήο ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από ώξα 08:00 –
16:00 (ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία), ζα αθνξά ηνλ ζπληνληζκό εξγαζηώλ γηα ηνλ
ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο ηελ αλάιεςε επζύλεο, πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πεξηνδηθήο
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
πιεξνθνξηθήο.
Θα ζπληάζζεη ελεκεξσηηθή έθζεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξεί λα
απνθαηαζηαζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο, ηηο αλάγθεο εηδηθώλ επηζθεπώλ
κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηηο βειηηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθέο θαξηέιεο όισλ ησλ
ζηαδίσλ ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ (ζα έρεη ηελ επζύλε, ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ
ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ).
Θα έρεη ηελ επζύλε εθπόλεζεο κηθξνύ εύξνπο κειεηώλ ζην αληηθείκελν ηνπ πνπ
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ αδεηνδόηεζε ηνπο ή ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπο θαη ηελ επζύλε παξάδνζεο εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο
ηαθηηθήο ζπληήξεζεο.
Γ) ΣΕΥΝΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ:
Οη ειεθηξνιόγνη ζα είλαη Δγθαηαζηάηεο ή Σπληεξεηήο Ζιεθηξνιόγνο ηνπιάρηζην Α΄ ή Γ΄
Δηδηθόηεηαο ή νκώλπκνπ ή αληίζηνηρνο ηίηινπ ΗΔΘ θιπ. ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
ΑΣΔΠ.
Άδεηα Ζιεθηξνηερλίηε Α' , Γ', ΣΤ' εηδηθόηεηαο θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ δπν έηε.
Οη παξαπάλσ ηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ νη ίδηνη ηηο παξαπάλσ άδεηεο θαη λα κελ είλαη
απιώο κέιε ζπλεξγείσλ κε αληίζηνηρεο άδεηεο. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ, πνπ πξέπεη λα
είλαη ζε ηζρύ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Υπεξεζία. Δηδηθά γηα ηνλ Ζιεθηξνιόγν είλαη
απαξαίηεην ε αληίζηνηρε άδεηα γηα ηελ δπλαηόηεηα επίζθεςεο ζηνπο ππνζηαζκνύο.
Θα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθέο θαξηέιεο
όισλ ησλ ζηαδίσλ
ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ (επζύλε, ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο
ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζπληεξεί).
Δ) ΣΕΥΝΙΣΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ:
Οη πδξαπιηθνί πξέπεη λα έρνπλ Άδεηα ηερλίηε πδξαπιηθνύ Α Τάμεο ή νκώλπκνπ ή
αληίζηνηρνο ηίηινπ ΗΔΘ θιπ. ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΑΣΔΠ, θαη απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δπν έηε.
Οη παξαπάλσ ηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ νη ίδηνη ηηο παξαπάλσ άδεηεο θαη λα κελ είλαη
απιώο κέιε ζπλεξγείσλ κε αληίζηνηρεο άδεηεο. Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ, πνπ πξέπεη λα
είλαη ζε ηζρύ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Υπεξεζία.
Θα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθέο θαξηέιεο όισλ ησλ ζηαδίσλ ζπληήξεζεο
ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ (επζύλε, ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ
ζπληεξεί).
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ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ζ αλαζέηνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε ηνπ ηερλίηε ή ηνπ
Μεραληθνύ αλ θξίλεη βάζηκα όηη δελ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο. Σηα θαζήθνληά ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη ε ιεηηνπξγία, ν έιεγρνο ε ζπληήξεζε θαη νη
κηθξνεπηζθεπέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γλσζηηθνύ ηνπο επηπέδνπ εληόο ηνπ σξαξίνπ
ηνπο όπσο θαζνξίδεηαη παξαθάησ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ πιήξε αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ, ζύκθσλα κε ηελ αθξηβή απαζρόιεζε ηνπ ζηα δεκνηηθά
αζιεηηθά θέληξα, θαζώο θαη ζηελ πιήξε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία απνδνρώλ θαη εηζθνξώλ θάζε είδνπο.
ΙΙΙ. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ
Α) Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ γηα ην πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα νπνηαδήπνηε
απνκάθξπλζε από ην ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα ελεκεξώλεηαη θαη ζα εγθξίλεηαη από
ηνλ Υπεύζπλν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθνξεηηθά ζα ζεσξείηαη αδηθαηνιόγεηε
απνπζία θαη ζα κεηώλεηαη αληίζηνηρα ε κεληαία απνδεκίσζε.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κελαία λα θαηαζέηεη ζηελ ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνύ ζην νπνίν λα θαίλνληαη νη εκέξεο αδείαο θάζε αηόκνπ, θαζώο επίζεο θαη νη
εκέξεο ξεπό πνπ πηζαλόλ πξνθύςνπλ.
O αλάδνρνο νθείιεη λα θαιύπηεη κε ηηο απαξαίηεηεο ηηο αλάγθεο πνπ αθνξνύλ ηελ
ζπκκόξθσζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο απαηηήζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Τερληθνύ
Αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Γηα ηελ ζηνηρεηώδε αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ηνπ παξόληνο θαζνξίδεηαη ην παξαθάησ
σξάξην απαζρόιεζεο θαη ην αληίζηνηρν απαζρνινύκελν θαη ειάρηζην πξνζσπηθό :
Α)

Έλαο (1) δηπισκαηνύρνο ή Πηςσιούσορ Ζιεθηξνιόγνο. Μεραληθόο όιεο ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο κε 8σξε ππνρξεσηηθή παξνπζία θαζεκεξηλά.
Β).
Έλαο (1) Γηπισκαηνύρνο ή Πηςσιούσο Πιεξνθνξηθήο όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
8σξε ππνρξεσηηθή παξνπζία θαζεκεξηλά.
Γ)
Έλαο (1) δηπισκαηνύρνο ειεθηξνιόγνο όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 8σξε ππνρξεσηηθή
παξνπζία
θαζεκεξηλά, - ηξία νιόθιεξα ζπλερόκελα ή ζπαζηά νθηάσξα
απαζρόιεζεο ζπλνιηθά, ζε ζπζρεηηζκό κε ηνλ κε αξηζκό 2 εηδηθό όξν πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη αλάινγα ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη
ην Σάββαην (από 09:00-13:00)
Γ)
Έλαο (1) πδξαπιηθόο όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, 8σξε ππνρξεσηηθή παξνπζία
θαζεκεξηλά - δύν νιόθιεξα ζπλερόκελα ή ζπαζηά νθηάσξα απαζρόιεζεο ζπλνιηθά,
ζε ζπζρεηηζκό κε ηνλ κε αξηζκό 2 εηδηθό όξν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη αλάινγα
ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη ην Σάββαην (από 09:00-13:00).
Δ) Δπίζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο βιάβεο ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηηο
λπρηεξηλέο ώξεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ην αξγόηεξν εληόο κίαο ώξαο από ηελ
πξνθνξηθή ή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν
πξνζσπηθό γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο.
ΣΤ) Σπλνιηθά νη ώξεο απαζρόιεζεο θάζε ηερληθνύ αλά εβδνκάδα (Γεπηέξα έσο θαη
Θπξηαθή) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο (40) ζαξάληα.
Ε)
Ζ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ ζα ειέγρεηαη από ηελ Υπεξεζία κε θάξηα
ή ππνγξαθή ζε βηβιίν παξνπζίαο ζύκθσλα κε νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΑΑΖ ΑΔ
ΟΤΑ.
ΙV. ΥΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ
Σηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ε ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ
δύλαηαη λα παξαρσξήζεη ζε ρξήζε εμνπιηζκό ηεο ζηνλ αλάδνρν κεηά από αίηεκα ηνπ.
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Ζ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηηο δηνξζσηηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο πνπ ζα
πξέπεη λα θαιύπηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη εξγαζηώλ ηνπ ζα
αθνινπζνύλ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Α. Έγγξαθε ελεκέξσζε πξνο ηελ επηηξνπή πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ, ησλ πιηθώλ ε
εμνπιηζκνύ πνπ είλαη απαξαίηεηνο ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη κε έξεπλα αγνξάο (πξνζθνξέο
θαη πξνζπέθηνπο ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ) γηα ηα πιηθά πνπ πξνηείλνληαη:
Β. Ζ επηηξνπή πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ ηελ ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ ή εθπξόζσπνο ηεο ΑΑΖ ΑΔ
ΟΤΑ ζα ελεκεξώλεη άκεζα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ πιηθώλ θαη ζα
αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα.
Γ. Σε ζπλέρεηα ηεο παξαιαβήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ ε
επηηξνπή πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΤΑ ζα θάλεη ηνπο αλάινγνπο ειέγρνπο θαη
ζπληάζζεη ηελ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ .
V. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δίλαη απαξαίηεηε, πξηλ από ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο, ε επί ηόπνπ επίζθεςε γηα
πιήξε ελεκέξσζε επί ησλ δπζρεξεηώλ, πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν αλάδνρνο ησλ
αλσηέξσ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα
ηξεηο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο λα πιεξσζεί ηδηαίηεξα.



ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΗΡΔΙΑ

Περιγραθή

Μήνες

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΗ
ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΑΚΗ
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Κόζηος /μήνα

σνολικό
Κόζηος προ
ΦΠΑ (24%)

6.526,81 €

39.160,89 €

Σελικό Κόζηος
με ΦΠΑ (24%)

48.559,50 €







Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 48.559,50 € θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία: 39.160,89 €
& Φφξνο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο: 9.398,61 € ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηεο ΑΑΗ – ΑΔ ΟΤΑ
Δμνπζηνδνηεί ηελ επηηξνπή πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ
δηαγσληζµνχ.
Δμνπζηνδνηεί ην κέινο ηνπ Γ.Σ θα. Μαξία Βηζθαδνπξνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηεο
ειεθηξνληθή αλάξηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γηα ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
Ο Πξόεδξνο
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΓΑΒΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΗ , ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ, Σ.Κ, 71303
Σηλ: +30 2810 264560 / 2810 264568 / Fax: +30 2810 264561 / 2810 264568
HERAKLION SPORT FACILITIES MANAGEMENT
ADDRESS: SPIROU MOUSTAKLI, PANCRETAN STADIUM, LIDO, 71303
Tel: +30 2810 264560 / 2810 264568 / Fax: +30 2810 264561 / 2810 264568
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