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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ο πξόεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ

δηαθεξύζζεη
ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
πξνκήζεηαο
«Πξνκήζεηα θακεξώλ θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ζπζηήκαηνο
CCTV Παγθξεηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή πξόζβαζεο
νρεκάησλ θαη αηόκσλ» γηα ηηο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ
επνπηείαο ηνπ Παγθξεηίνπ Σηαδίνπ.
Πξνϋπνινγηζκνύ:

Δπξώ 7.539,20 € (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. 50/2018 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 πξνκήζεηαο.
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.: 71306
Σει.: 2810264560 – 565 -568
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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 Σξίηε 31 Ινπιίνπ
2018 ψξα 15:00, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
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.
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Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα «Πξνκήζεηα θακεξώλ θαη απνθαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο

CCTV Παγθξεηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή πξόζβαζεο

νρεκάησλ θαη αηόκσλ»

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 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 7.539,2 € θαη
αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία: 6.080,0 €
& Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο:
1.459,2 €.
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 2018 (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 ζε ηξείο ηζόπνζεο δόζεηο κε ηελ πξώηε λα
θαηαβάιιεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη παξαιαβή ζε ρξήζε ηνπ
εμνπιηζκνύ-πιηθνύ θαη νη άιιεο ζην ηέινο θάζε επόκελνπ κήλα.
Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.
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 31-Ινπιίνπ-2018 εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
νξίδεηαη ε 14:00 κ.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε
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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

πξνκήζεηα:

ζπζηήκαηνο

«Πξνκήζεηα

θακεξώλ

θαη

απνθαηάζηαζε

ιεηηνπξγίαο

CCTV Παγθξεηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή πξόζβαζεο νρεκάησλ θαη

αηόκσλ» κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ θαη
εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 31-07-2018.
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
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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.
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.
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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 ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ

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 παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη 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 κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ
απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 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
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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 φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή
(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
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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 απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη
πιεξνί ηα 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.
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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
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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:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 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 απφθαζεοπιαίζην 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
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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.
5. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε 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
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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 πξνκήζεηαο.
εγθαηεζηεκέλνη

ζε

θξάηνο

κέινο

ηεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη

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 πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Τππνπνηεκέλν
Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (ΤΔΥΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο
ΔΑΑΓΗΣΥ,

φπσο εγθξίζεθε

Αλεμάξηεηεο

Αξρήο

κε

ηελ ππ' αξηζ. 158/2016

Γεκνζίσλ

Σπκβάζεσλ

(ΦΔΚ

Β

Απφθαζε

ηεο Δληαίαο

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,
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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
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 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 ζρεηηθνχ
κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) 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
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
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Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη
αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν 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.
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 θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
κεηξψνπ 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
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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. ήηνη …….. επξώ.
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
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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 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 (ζσγκροηήθηκε
με ηην σπ’ αριθ. 79/2016 Απόθαζη ηοσ διοικηηικού ζσμβοσλίοσ ηης ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ),
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
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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

δηθαηνινγεηηθνχ

αληίζηνηρα
πνπ

ε

αθνξά

θαηάζεζε
αιινδαπή

νηνπδήπνηε

Δπηρείξεζε

κε

δεκφζηνπ
ηε

κνξθή

εγγξάθνπ

θαη

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 επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.
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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
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Τα

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα 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 25 Ινπιίνπ 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 πξνκήζεηαο.
Άξζξν 26: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Η ελέξγεηα πξέπεη λα νινθιεξσζεί απφ 20-08-2018 κέρξη ηελ

7-09-2018

ζην

Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην ηνπ Παγθξεηίνπ ζχξα 12. Η παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ
πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ απφ ην ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 27 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Η έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 50/2018 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΤΑ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ
Κσλζηαληίλνο Βαξδαβάο
Ηξάθιεην – Κξήηε

ειίδα 19/25

18PROC003417119 2018-07-12

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ - ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ ΟΣΑ
Σαρ. Γ/λζε: πύξνπ Μνπζηαθιή
Παγθξήηην ζηάδην Θύξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο
Πεξηνρή Λίλην
Πιεξνθνξίεο:
Σει.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr /
www.aahaeota.gr

ΣΔΥΝΙΚΑ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα θακεξώλ θαη
απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο
CCTV Παγθξεηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή
πξόζβαζεο νρεκάησλ θαη αηόκσλ»

Αξ. Πξση. 1091
Ηκεξνκελία: 12/7/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :
Φ.Π.Α.
:
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :

6.080,0 €

1.459,2 €
7.539,2 €

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ - ΤΛΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜ

1

STW-DM6-H18JA1FR Hybrid 1080P Κάμερα. 1/2.9" 2.19MP CMOS, . AHD/CVBS/HDTVI/HD-CVI 4-in-1, 1080P. Απόζηαζη μεηάδοζης Coax 300-500m. Built-in SOEST 2.812mm IR 3MP Lens. Built-in ICR. With OSD (διατείριζη από ηο καλώδιο). ¢5×36pcs IR
LEDs, IR εμβέλεια:30m/100ft. Μεηαλλική και ανηιβανδαλιζηική. Αδιάβροτη IP66.

22

2

STO-60-H18JA1FR Hybrid 1080P Κάμερα.1/2.9" 2.19MP CMOS, AHD/CVBS/HDTVI/HD-CVI 4-in-1, 1080P. Απόζηαζη μεηάδοζης Coax 300-500m. Built-in SOEST 2.812mm IR 3MP Lens. Built-in ICR. OSD . 3-Axis Gimbal Design. 2pcs of IR LED Array, IR
απόζηαζη: 40m/130ft. Μεηαλλική και ανηιβανδαλιζηική IK10. Αδιάβροτη IP66.

8

3

Καηαγραθικό 16 είζοδοι Video. AHD + TVI + CVI + IP + 960H. Καηαγραθή 1080p
(1920x1080) 200fps, 720p 400fps, 960H 400fps. Audio I/O: 1/1 , 1 x HDD. RS485.
10/100/1000 Ethernet. 280Π x 51Υ x 203Β mm, 12V 5A, 36W.

2

κληρός Γίζκος 4TB PURPLE

2

TV-MONITOR 32'' FULL HD

2

4
5
6
7

Σροφοδοτικό 12v 2A

30

Δργαζία ηοποθέηηζης και ζύνδεζης ζσζκεσών, Προγραμμαηιζμός Καηαγραθικού,
Αναλώζιμα , Κοσηάκια , Φιζάκια

1
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ - ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ ΟΣΑ
Σαρ. Γ/λζε: πύξνπ Μνπζηαθιή
Παγθξήηην ζηάδην Θύξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο
Πεξηνρή Λίλην
Πιεξνθνξίεο:
Σει.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr /
www.aahaeota.gr

Πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα θακεξώλ θαη
απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο
CCTV Παγθξεηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή
πξόζβαζεο νρεκάησλ θαη αηόκσλ»

Αξ. Πξση.

1091

Ηκεξνκελία: 12/7/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :
Φ.Π.Α.
:
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :

6.080,0 €

1.459,2 €
7.539,2 €

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ

ΣΕΜ

ΤΝΟΛΟ

110,0 €

22

2.420,0 €

1

STW-DM6-H18JA1FR Hybrid 1080P Κάμερα. 1/2.9" 2.19MP
CMOS, . AHD/CVBS/HD-TVI/HD-CVI 4-in-1, 1080P. Απόζηαζη
μεηάδοζης Coax 300-500m. Built-in SOEST 2.8-12mm IR 3MP
Lens. Built-in ICR. With OSD (διατείριζη από ηο καλώδιο).
¢5×36pcs IR LEDs, IR εμβέλεια:30m/100ft. Μεηαλλική και
ανηιβανδαλιζηική. Αδιάβροτη IP66.

2

STO-60-H18JA1FR Hybrid 1080P Κάμερα.1/2.9" 2.19MP
CMOS, AHD/CVBS/HD-TVI/HD-CVI 4-in-1, 1080P. Απόζηαζη
μεηάδοζης Coax 300-500m. Built-in SOEST 2.8-12mm IR 3MP
Lens. Built-in ICR. OSD . 3-Axis Gimbal Design. 2pcs of IR LED
Array, IR απόζηαζη: 40m/130ft. Μεηαλλική και ανηιβανδαλιζηική
IK10. Αδιάβροτη IP66.

125,0 €

8

1.000,0 €

3

Καηαγραθικό 16 είζοδοι Video. AHD + TVI + CVI + IP + 960H.
Καηαγραθή 1080p (1920x1080) 200fps, 720p 400fps, 960H
400fps. Audio I/O: 1/1 , 1 x HDD. RS485. 10/100/1000 Ethernet.
280Π x 51Υ x 203Β mm, 12V 5A, 36W.

390,0 €

2

780,0 €

4

κληρός Γίζκος 4TB PURPLE

210,0 €

2

420,0 €

5

TV-MONITOR 32'' FULL HD

280,0 €

2

6

Σροφοδοτικό 12v 2A
Δργαζία ηοποθέηηζης και ζύνδεζης ζσζκεσών,
Προγραμμαηιζμός Καηαγραθικού, Αναλώζιμα , Κοσηάκια ,
Φιζάκια

20,0 €

30

560,0 €
600,0 €

7

300,0 €

Μ. ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ (24%)
ΣΕΛ. ΤΝΟΛΟ

ειίδα 21/25

6.080,0 €

1.459,2 €
7.539,2 €

18PROC003417119 2018-07-12

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ - ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ ΟΣΑ
Σαρ. Γ/λζε: πύξνπ Μνπζηαθιή
Παγθξήηην ζηάδην Θύξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο
Πεξηνρή Λίλην

Πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα θακεξώλ θαη
απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο
CCTV Παγθξεηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή
πξόζβαζεο νρεκάησλ θαη αηόκσλ»

Αξ. Πξση.

1091

Ηκεξνκελία: 12/7/2018

Πιεξνθνξίεο:
Σει.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr /
www.aahaeota.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :
Φ.Π.Α.
:
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :

6.080,0 €

1.459,2 €
7.539,2 €

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
0

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο τησ Προμήθειασ είναι:
Η ενζργεια αφορά την «Προμήθεια καμερϊν και αποκατάςταςη λειτουργίασ ςυςτήματοσ CCTV Παγκρητίου
για την καταγραφή πρόςβαςησ οχημάτων και ατόμων».
0

1.
2.
3.
4.

ΑΡΘΡΟ 2
Ιςχφουςεσ Διατάξεισ – Αποφάςεισ
Α) Σισ διατάξεισ:
Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του Ν.
3536/2007
Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
Β) Σισ αποφάςεισ:
Τθν με αρικμ. πρωτ. @@@/2018 απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016.
0

ΑΡΘΡΟ 3
Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ.
Η εκτζλεςθ τθσ Προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό τουσ όρουσ του οποίου ζχει
ψθφίςει το διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακφρωςησ
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη ςυνολική προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ ανά ομάδα
όπωσ καταγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, και εφόςον τθροφν τα
γραφόμενα ςτισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει κατά τθν κατάκεςθ των φακζλων του, δείγματα από το
υλικό που θα ςυμπεριλάβει ςτην προμήθεια του καθϊσ επίςησ και prospectus (υπογεγραμμζνα και
ςφραγιςμζνα από τον ίδιο) ςτα οποία να παρουςιάηονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υλικοφ που προτείνει
για τον διαγωνιςμό.
0

ΑΡΘΡΟ 4
υμβατικά ςτοιχεία τησ Προμήθειασ - ειρά ιςχφοσ αυτϊν.
Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία τθσ προμικειασ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ, ςε περίπτωςθ ςυμφωνίασ μεταξφ τουσ τα παρακάτω:



Το Συμφωνθτικό.
Η Διακιρυξθ.
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Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ.

Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ Προμικειασ.

Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων.

Η Τεχνικι Ζκκεςθ, Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ που ςυνζταξε θ Υπθρεςία με βάςθ τθν μελζτθ τθσ Προμικειασ.
Το Πρόγραμμα διεκπεραίωςθσ τθσ προμικειασ, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία.
0

ΑΡΘΡΟ 5
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ φμβαςησ.
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ο ανάδοχοσ θα καταθζςει Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ.
Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ τθν οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ ςτον οποίο
ζγινε κατακφρωςθ, ορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (των άρκρων που του κατακυρϊκθκαν) χωρίσ
τον Φ.Π.Α ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και κα επιςτραφεί μετά τθν πάροδο του χρόνου εγγφθςθσ
των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Η εγγυθτικι επιςτολι κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ . Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω επιςτροφι γίνεται μετά
τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν το υλικό είναι διαιρετά
και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ ι του τμιματοσ τθσ
υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου, εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με
το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (των άρκρων που του κατακυρϊκθκαν) χωρίσ τον Φ.Π.Α ςφμφωνα με το άρκρο 72
του Ν. 4412/2016 και κα επιςτραφεί μετά τθν πάροδο του χρόνου εγγφθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ .Κατά τα
λοιπά ιςχφει το άρκρο 17 τθσ προκιρυξθσ .
0

ΑΡΘΡΟ 6
Παράδοςη Τλικϊν ( Χρόνοσ, Σόποσ, Σρόποσ)
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ για όλθ τθν προμικεια, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 1/8 ζωσ και
20/08/2018 αφοφ ζχει αναρτθκεί θ υπογραφείςα ςφμβαςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παράδοςθ και θ τοποκζτθςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ (ςυνολικά) ςτο
Παγκρήτιο τάδιο Ηρακλείου, πφρου Μουςτακλή, περιοχή Λίντο, Κτίριο Διοίκηςησ θφρα 1.
Η μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του προμθκευτι αναδόχου.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ το άρκρου 206 του Ν.4412/2016.
0

1.

2.

3.

ΑΡΘΡΟ 7
Εκπρόθεςμη παράδοςη υλικϊν
Αν τα υλικά παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου
τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των
υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ
και Παρακολοφκθςθσ Προμθκειϊν τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
0

1.
2.

ΑΡΘΡΟ 8
Παραλαβή Τλικϊν προμήθειασ
Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ Προμθκειϊν τθσ
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι
εξζταςθ. Στθν παραπάνω διαδικαςία μπορεί να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ.
Η επιτροπι παραλαβισ ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ
μακροςκοπικοφ ελζγχου.
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 208 του Ν.4412/2016
0

ΑΡΘΡΟ 9
Χρόνοσ παραλαβήσ υλικϊν
Η παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα
ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ. Αν
θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια,
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του Διμου εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του
υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που
δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208
του Ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ
εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και
τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
0
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ΑΡΘΡΟ 10
Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςη
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι
τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν
απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα
και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν
ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ
παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι,
που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ
δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ
ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί
θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ.
Κήρυξη οικονομικοφ φορέα εκπτώτου
Εφόςον ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ Προμθκειϊν.
Κατά λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν4412/16.
0

ΑΡΘΡΟ 11
Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
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Α)
Β)
Γ)

Δ)

Η πλθρωμι κα γίνεται με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, ςε
τρείσ ιςόποςεσ δόςεισ μθνιαία. Η πρϊτθ δόςθ κα καταβλθκεί με τθν παραλαβι του τιμολογίου και οι επόμενεσ
το αργότερο ςτισ 5 του μθνόσ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ:
Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του N.4412/2016.
Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τιμολογιςει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, ιτοι
να εκδίδεται τιμολόγιο ανά εντολι και Κ.Α προχπολογιςμοφ, μετά από ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα που
ςυνζταξε τθν εντολι.
Πιςτοποιθτικά Φορολογικήσ και Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ .
0

ΑΡΘΡΟ 12
Ολοκλήρωςη εκτζλεςησ ςφμβαςησ
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν
α)
παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο
β)
Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.
γ)
Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ
ι εκπτϊςεισ και
δ)
Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.
0

ΑΡΘΡΟ 13
Φόροι, τζλη, κρατήςεισ.
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που κα ιςχφουν
κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 14

0

Παραςτατικά Σιμολόγια

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τιμολογιςει ςφμφωνα με τουσ Κ.Α (Π .Α.Υ.) των υπθρεςιϊν μετά από
ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα που ςυνζταξε τθν μελζτθ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ
Κσλζηαληίλνο Βαξδαβάο
Ηξάθιεην – Κξήηε
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