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Κειίζζηα 5/10/2017
Αξηζκ. Ξξση. : 21072
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ ΞΔΛΡΔΙΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
………………………………………………………………………………………
ΡΑΣ. Γ/ΛΠΖ: ΘΑΙΑΚΒΝΘΖ 2Α ΚΔΙΗΠΠΗΑ
ΡΑΣ. ΘΥΓΗΘΑΠ: 15127
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Α.ΚΙΥΛΑ
ΡΖΙΔΦΥΛΝ: 213 2050070
Fax: 213 2050039
Email:milona@melissia.gr
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΖ ΓΗΑΓΔΗΑ
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΓΖΚΝ
ΓΖΚΝΠΗΔΡΔΑ ΠΔ ΡΝΞΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ

ΘΔΚΑ: «Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
γηα ηελ πξνκήζεηα Δηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηε θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΖΚΝ , πξνϋπνινγηζκνύ 40.479,86€
(ζαξάληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα επξώ θαη νγδόληα έμη
ιεπηώλ) ελδεηθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α..»

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

Έρνληαο ππόςε:
1. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-062010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ»
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-082016).
3. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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4. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο
Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
6. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ
204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ
74/Α/26-03-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
10. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α)
12.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209

13. Το
άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017)«Εξωδικαςτικόσ μηχανιςμόσ
ρφθμιςησ οφειλϊν επιχειρήςεων και άλλεσ διατάξεισ».
14.Ρελ
αξηζκ.
158/16
Απφθαζε
Δ.Α.Α.ΓΖ.Π
(Φ.Δ.Θ
3698/Β/16-112016):Έγθξηζε «Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο » (ΡΔΓ) ηνπ
άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
15.Την Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο
ζπκπιήξσζεο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ
79 παξ. 4 Λ. 4412/16.
16.
Ρηο κε α.α. Α-599/2017, Α-600/2017 θαη Α-602/2017 Α.Α.. νη νπνίεο
θαηαρσξήζεθαλ ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ.
17.
Ρν ΞΟΥΡΝΓΔΛΔΠ ΑΗΡΖΚΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ
17REQ001999466.
18.

Ρε

κε

αξηζκφ

285/2017

απφθαζε

Νηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο

κε

ΑΓΑ

ΥΔ7ΞΥΜ3-Τ9, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ α) ε δηάζεζε πίζησζεο ηεο πξν
ππνινγηδφκελεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο αλαιεθζείζεο Α.Α..
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β)νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη

γ) θαηαξηίζζεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ

πξνκήζεηα κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα εηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο»
19.
Ρν εγθεθξηκέλν
17REQ002040437.

αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ

20. Ρηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ
Ππλνπηηθό δηαγσληζκφ , κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2017 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ , πξνυπνινγηζκνχ
40.479,86 επξώ (ζαξάληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα επξώ
θαη νγδόληα έμη ιεπηώλ ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ
Θσδηθφ

Αξηζκφ

Δμφδνπ

(Θ.Α.Δ.)

«Ξξνκήζεηα

εηδψλ

αηνκηθήο

πξνζηαζίαο

Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ή
μερσξηζηά αλά νκάδα (όπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ )κε βάζε ηνπο
Ξίλαθεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β΄.
ΝΚΑΓΑ Α’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

4.679,90

1.123,18

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

61,00

14,64

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
18141000-9

ΓΑΛΡΗΑ

18424300-0

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

ΝΚΑΓΑ Β’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ

1844100-4

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΘΔΦΑΙΖΠ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001
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ΝΚΑΓΑ Γ’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

761,25

182,70

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

1.711,50

410,76

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
33735100-2

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΝΦΘΑΙΚΥΛ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

ΝΚΑΓΑ Γ’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ

35113400-3

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΑΛΑΞΛΝΖΠ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

ΝΚΑΓΑ Δ’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

12.282,00

2.947,68

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
35113440-5
35113400-3

ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΖ
ΔΛΓΚΑΠΗΑ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

ΝΚΑΓΑ ΠΡ’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

7.468,40

1.792,42

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
18816000-2
35113400-3

ΞΝΓΖΚΑΡΑ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001
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ΝΚΑΓΑ Ε’
CPV

Ξεξηγξαθή

Θ.Α

ΞΝΠΝΛ

Φ.Ξ.Α

5.681,00

1.363,44

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
35113400-3

ΑΙΙΑ ΚΔΠΑ
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ , ηελ
24/10/2017 θαη ψξα 10:00π.κ. ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ ζηα Κειίζζηα, επί ηεο νδνχ
Θαιακβφθε 2α, Ρ.Θ. 151 27.
Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα
απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην
ηκήκα Ξξσηνθφιινπ ζην ηζφγεην, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο
εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 23/10/2017 θαη ψξα 15:00.
Ξξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη
απαξάδεθηε θαη επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί.
Ξξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ
έθζαζαλ έγθαηξα ζην Γήκν Ξεληέιεο επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο
πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη
αλαπφζπαζην κέξνο

1
2
3
4
5.
6.

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΔΛΡΞΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ

«Α’»
«Β’»
«Γ’»
«Γ΄»
«Δ΄»
«ΠΡ’»

Θαλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ππνςήθησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην

δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά

ζηνπο

φξνπο ηεο

παξνχζαο

δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία καο ζε φζνπο έρνπλ
εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο.
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ
κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο
ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ
πξνκήζεηα

ζε

θάζε

ζηάδην

ηεο

δηαδηθαζίαο,

ρσξίο

ππνρξέσζε

θαηαβνιήο

απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πνςεθίνπο.
Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ
Ξξνζθνξψλ απφ ηνπο πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο
βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο
δαπάλεο.
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:
1. ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ, www.diavgeia.gov.gr.
2. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www. penteli.gov.gr.
3. ζην Θεληξηθό Ζιεθηξνληθό Κεηξών Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή. ( ΘΖΚΓΖΠ)
4. ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ΑΚΑΟΠΗΑ.
Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε
πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ
εγγξάθσο

Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο

λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ
παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην
Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθνχ ηει: 243 2050070, fax 213
2050039 Email: milona@melissia.gr.
Ππλνπηηθά Πηνηρεία

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ

ΓΖΚΝΠ ΞΔΛΡΔΙΖΠ

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Ππλνπηηθφο

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
24/10/2017

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
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ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ

40.479,86€
120 εκέξεο

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ/ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ

Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ

Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’
Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη (2)
δχν κήλεο.
0,06% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (επηβαξχλεηαη κε
ραξηφζεκν 3% & επ’ απηνχ 20% εηζθνξά
ππέξ Ν.Γ.Α.)
0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο
Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ ) ε
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο
Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο..(επηβαξχλεηαη κε
ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α
20%)

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ

Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν
πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο
θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο.

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ10Ο : ΤΝΑΨΗ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ
ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ13Ο : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ -ΚΡΑΣΗΕΙ
ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ
ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΤΗΕΙ
ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ –ΕΝΣΑΕΙ
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ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ .
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ΄» ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ΄» ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΟΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΧΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω ΕΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Δ» ΔΛΡΞΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «ΠΡ»ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Α΄»

ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό 21072/2017)

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :
(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ
Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο
κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.
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(β)

ελψζεηο

πξνζθεξφλησλ

πνπ

ππνβάιινπλ

θνηλή

πξνζθνξά,

εθφζνλ

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζεο
(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε
ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 2ν : ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ
επί απνδείμεη, έγγξαθε πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην
πξσηόθνιιν

ηνπ Γήκνπ , ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο

εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή ηελ 23/10/ 2017 θαη ώξα
15:00

κ.κ..

ή

λα

ηελ

θαηαζέζνπλ

ελώπηνλ

ηεο

επηηξνπήο

ηελ

24/10/2017. θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ ζηα Κειίζζηα, επί
ηεο νδνύ Θαιακβόθε 2α, Ρ.Θ. , 15127.
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα.
Νη

πξνζθνξέο

απηέο

ζα

επηζηξέθνληαη

ζηνπο

πξνζθέξνληεο,

ρσξίο

λα

απνζθξαγηζηνχλ.
ΑΟΘΟΝ 3ν

: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-

ΓΙΥΠΠΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ.
Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν,
ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ λα
ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ν
πξνζθέξσλ αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ. Πε πεξίπησζε
πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα παξαζηαζεί
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηέξσ αίηεζε ζα πξέπεη λα
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αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία απηνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο νθείιεη θαηά ην
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ
επηηξνπή παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα
ζηάδην ηνπ

δηαγσληζκνχ. Πε

πεξίπησζε

ππνβνιήο ηνπο

απνξξίπηνληαη

σο

απαξάδεθηεο.
Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ

ραξαθηήξα,

ε

γλσζηνπνίεζε

ησλ

νπνίσλ

ζηνπο

άιινπο

δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα
ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε
αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ πεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ
δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο.
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο,
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ,
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015.
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε
πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη 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. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).
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 Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη
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53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
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 Ξξνμελείν ηεο ρψξαο

ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 0510-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ
άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
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.
Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη
ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.
Νη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο πεξεζίαο (ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ
ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ πεξεζία.
Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δύν αληίηππα, έλα πξσηόηππν θαη έλα
αληίγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηov
oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α.

Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ

Β.

Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.

γ.

Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο.

δ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ).

ε.

Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :
α. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο
παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Λ.4412/16).
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β.

Σσξηζηόο

ζθξαγηζκέλνο

θάθεινο,

κε

ηελ

έλδεημε

«ΡΔΣΛΗΘΖ

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Λ.4412/16) .
γ. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95
ηνπ Λ.4412/16) .
Νη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
ΑΟΘΟΝ 4ν : ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ- ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:
1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ
Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 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 Θνηλνηήησλ 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/ΓΔ

ηνπ

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 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 Θνηλνηήησλ (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/ΓΔ

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο

Ηνπλίνπ 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,
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ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 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 Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α' 215 ).»
2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
φζνλ αθνξά ηελ 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
β) Κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο 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. Δπίζεο απνθιείνληαη:
α) πνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

πεξηβαιινληηθήο,

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο

θαη

εξγαηηθήο

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
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ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο
Α' ηνπ Λ. 4412/16,
β) πνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ
βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,
γ) πνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε
ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,
δ)

πνςήθηνη

πιεκκέιεηα

πνπ

θαηά

έρνπλ

ηελ

επηδείμεη

εθηέιεζε

ζνβαξή

νπζηώδνπο

ή

επαλαιακβαλόκελε

απαίηεζεο

ζην

πιαίζην

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο,
ε) πνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16,
ζη) πνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ
εκπηζηεπηηθέο

πιεξνθνξίεο

πνπ

ελδέρεηαη

λα

ηνπο

απνθέξνπλ

αζέκηην

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο

πιεξνθνξίεο

πνπ

ελδέρεηαη

λα

επεξεάζνπλ

νπζησδψο

ηηο

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην
νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.
Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο
αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.
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-ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά
ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ :
Α. πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75),
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία :
1.αλαγξάθεηαη ν δηαγσληζκφο (αξηζκφο Γηαθήξπμεο) ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη
ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (120 εκέξεο)
2.δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο

ηεο

νπνίαο

έιαβαλ

γλψζε,

θαη

ηελ

απνδέρνληαη

πιήξσο

θαη

αλεπηθχιαθηα.
3.δειψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη
αθξηβή Β) Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ
79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 , πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο
(Ξαξάξηεκα ΠΡ). θαη ζπκπιεξψλεηαη
Α,Β,Γ) ,ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ(ΔΛΝΡΖΡΔΠ

,(ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ : ΚΔΟΝΠ ΗΗ (ΔΛΝΡΖΡΔΠ
Α,Β,Γ )

ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο

νηθνλνκηθνχο θνξείο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε
θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ Ρν αλσηέξσ Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο
Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)ππνγξάθεηαη
αθνχ ζπκπιεξσζεί

θαη

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο

ππνςήθηνπο

:

Πεκείσζε(1):πνρξέσζε

ππνβνιήο

ηνπ

ηππνπνηεκέλνπ

εληύπνπ

ππεύζπλεο δήισζεο -Ρ.Δ..ΓΖ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ππεχζπλεο δήισζεο Ρ.Δ..Γ- πεξί κε έθδνζεο ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηα αδηθήκαηα
ηεο §1(πεξ α-ζη )ηνπ άξζξνπ 73 Λ 4412/16 αθνξά ζε θάζε πξφζσπν πνπ
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 πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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γ)Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Πεκείσζε (2):Υπνρξέωζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ
Τν Τππνπνηεκέλνπ Εγγξάθνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το

φυςικό/-ά πρόςωπο/α, τα οποία είναι μζλη του διοικητικοφ, διευθυντικοφ ή εποπτικοφ
οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ή ζχουν ή ζχουν εξουςία εκπροςϊπηςησ, λήψησ
αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτό ςφμφωνα με το ιςχφον θεςμικό & κανονιςτικό πλαίςιο που
διζπει τον οικονομικό φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί προςταςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα (Πρ βλ. Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
Συγκεκριμζνα η υποχρζωςη αφορά:
α) ςτισ περιπτϊςεισ Εταιρειϊν Περιοριςμζνησ Ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
β) ςτισ περιπτϊςεισ Ανωνφμων Εταιρειϊν (Α.Ε.) το Δ/ντα Σφμβουλο καθϊσ και όλα τα μζλη
του Διοικητικοφ Συμβουλίου.
γ)Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, η υποχρζωςη των προηγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Σε πεξίπησζε πνπ πεξηζζόηεξα πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ
ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΕΥΔ ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Τειηθέο δειώζεηο ηνπ
ίδηνπ (θαη όρη δηαθνξεηηθνύ γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΤΕΥΔ ( Σπρλέο εξσηήζεηο –
Απαληήζεηο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αξηζ. 38).
Γηεπθξίληζε : Οη αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο κπνξεί λα θέξνπλ εκεξνκελία
εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο από ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
Σε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ηελ Υπεύζπλε Δήισζε
Ν.1599/1986 (Α΄75), [ πιελ ηνπ Τ.Ε.Υ.Δ ν ηξόπνο ππνβνιήο θαη ππνγξαθήο
ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο αλσηέξσ ζεκεηώζεηο (1) θαη (2 )]ππνγξάθνπλ :
α) νη Δηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Ε, Ε.Ε θαη Ε.Π.Ε.
β) ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ε ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπό απηό πξόζσπν,
όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Ε.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.
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δ) όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκόο, ε σο άλσ ππεύζπλε δήισζε
ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ.Σ. ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.
ε) όηαλ πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε
αθνξά θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
ΑΟΘΟΝ 5ν : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην αξ. 19
(ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β' ηεο
παξνχζαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ
κεγάινπ φγθνπ λα ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη
ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.
Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
ΑΟΘΟΝ 6ν : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ
απφ

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ

εληχπσλ

ησλ

κε ζπκπιήξσζε

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

ησλ

νκάδσλ ( π.ρ Α,Β,Γ,Γ,Δ,ΠΡ,Ε ) πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα.
Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο
θξαηήζεηο

θαη

εηζθνξέο

ππέξ

ηξίησλ

θαη

ινηπέο

ζρεηηθέο

δαπάλεο),

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Πην θάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ
κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή.
Πε

πεξίπησζε

χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ

ησλ αληηηχπσλ ηεο

νηθνλνκηθήο

πξνζθνξάο θαηηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε
«ΞΟΥΡΝΡΞΝ».
Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πε

πεξηπηψζεηο

πξντφλησλ

–

ππεξεζηψλ

πνπ

πξνζθέξνληαη

δσξεάλ,

ζα

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ».
Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε
«ΓΥΟΔΑΛ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ
πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ
απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ
θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην
αξ.88 ηνπ λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ

7Ν

:

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ

KAI

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ

ΡΥΛ

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ
φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο .
2.Ζ

Δπηηξνπή

πξνβαίλεη

ζηελ

έλαξμε

ηεο

δηαδηθαζίαο

απνζθξάγηζεο

ησλ

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα
δηαθήξπμε.
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.
Κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο", "Ρερληθή
Ξξνζθνξά" θαη "Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά".

17PROC002043530 2017-10-05
19

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ζχκθσλα

κε

φζα

πξνβιέπνληαη

ζηε

δηαθήξπμε.

Πε

πεξίπησζε

πνπ

ηα

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά,
απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κovoγξάθovηαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην
ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ ηα prospectus).
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.
Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ
αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη
ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν.
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο
επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε
πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απηψλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε
αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ
παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη
πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή
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επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Λ.
4412/16).
Ρα

απνηειέζκαηα

ησλ

αλσηέξσ

ζηαδίσλ

επηθπξψλνληαη

κε

απφθαζε

ηεο

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/16, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε
αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ.,
επί απνδείμεη.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε
αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
ΑΟΘΟΝ 8Ν : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο
πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν αληίηππα, έλα
πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά φπσο
απηά

πξνβιέπνληαη

ζην

άξζξν

80

ηνπ

Λ.

4412/2016,

ηα

νπνία

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
103 ηνπ Λ. 4412/2016:
α. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ:
(1)Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε,
γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.
4412/2016 ήηνη :
Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξενθνπίαο.
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Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο
αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
(2)Ξηζηνπνηεηηθό

έθδνζεο

ηνπ

ηειεπηαίνπ

ηξηκήλνπ

πξηλ

απφ

ηελ

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ε απφ δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε
δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
(3)Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
(4) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ
λα

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη

κέρξη

ηεο

επίδνζεο ηεο

σο άλσ

ζρεηηθήο

εηδνπνίεζεο.
(5) Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα σο αθνινύζσο :
α. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ:
Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία
θαζψο

θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.

(6) Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο
α. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ :

17PROC002043530 2017-10-05
22

Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο,
απαηηείηαη

ζπκβνιαηνγξαθηθφ

πιεξεμνχζην

ή

έγγξαθε

εμνπζηνδφηεζε

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή
β. ΓΗΑ ΖΚΔΓΑΞΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο
Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο :
β.1)Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ)
ή Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΞΔ) :
α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή
ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,
β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ
κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο,
κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΘ.
Β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΝΔ
ή ΔΔ ε Η.Θ.Δ)
α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ,
θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
Ξαξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο :
Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.),
απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε
ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα
ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο
εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο).
Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ
ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.
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Πε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
(ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή
Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Θ.Δ)
γ. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΑ ΑΙΙΝΓΑΞΑ ΞΟΝΠΥΞΑ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά .
Πεκεηώλεηαη εηδηθά όηη:
Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε
δήισζε

ελώπηνλ

αξκόδηαο

δηθαζηηθήο

ή

δηνηθεηηθήο

αξρήο,

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ
ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε
ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα
έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
δ. ΓΗΑ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ:
(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,
(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
ε. ΓΗΑ ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.

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 (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη'
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη
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έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή
δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε
ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Αλ

απφ

ηα

παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθά

πνπ

πξνζθνκίζζεθαλ

λνκίκσο

θαη

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ
άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ.4412/16, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πξνζθνξά

ηνπ

πξνζθέξνληνο

πνπ

απνξξίθζεθε.

Αλ

θαλέλαο

απφ

ηνπο

πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ
θαθέινπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά
ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ

ησλ

παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθψλ,

επηθπξψλνληαη

κε

ηελ

απφθαζε

θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ν δήκνο ( κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ) θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ
θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο
απφ ηνλ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
Όζνη

ππέβαιαλ

παξαδεθηέο

πξνζθνξέο

ιακβάλνπλ

γλψζε

ησλ

παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
ΑΟΘΟΝ 9ν : ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
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1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη :
α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή
κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
αξ.104 ηνπ Λ.4412/16.
β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ Λ.4412/16.
2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο
ΑΟΘΟΝ 10ν : ΠΛΑΤΖ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν
ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ
Λ.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο,
πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Πρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Ξαξάξηεκα
«Γ΄» απηήο. Ζ πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ
θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν
ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.
Ζ 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 ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο

17PROC002043530 2017-10-05
26

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
ΑΟΘΟΝ 11ν : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη θαη δχν (2) κήλεο.
ΑΟΘΟΝ 12ν : ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β)
νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
Θαηά

ηελ

εθηέιεζε

ηεο

ζχκβαζεο

ν

αλάδνρνο

επηβάιιεηαη

λα

ηεξεί

ηηο

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο

ζπκβάζεηο

ή

δηεζλείο

δηαηάμεηο

πεξηβαιινληηθνχ,

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Λ.4412/16:
α. Ξαξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε
πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη
σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν,
β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε,
γ.

έγηλε

ε

απνπιεξσκή

ηνπ

ζπκβαηηθνχ

ηηκήκαηνο,

αθνχ

πξνεγνπκέλσο

επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο,
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα

κέξε

θαη

απνδεζκεχζεθαλ

νη

ζρεηηθέο

εγγπήζεηο

θαηά

ηα

πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 13ν : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή,
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
παξαιαβήο

ηεο

πεξεζίαο,

πνπ

εθηειεί

ηελ

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη:

πξνκήζεηα.

Απαηηνχκελα
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α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο.
β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ.
γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά.
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζην Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο
θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ
Ν.Γ.Α.
β) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ
Ξξνζθπγώλ )

ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο,

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί

ηεο θξάηεζεο απηήο

ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α 20%
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο .

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή.
ΑΟΘΟΝ 14ν : ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ - ΘΟΥΠΔΗΠ
1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην
φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα

ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε )
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β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε
ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16,
2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).
3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε,
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην
νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 74 ηνπ Λ.4412/16.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 15ν : ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξάγξαθν

1

ηνπ

άξζξνπ

73

ηνπ

Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο,
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 16ν : ΔΓΓΖΠΔΗΠ
Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή
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ζηα θξάηε – κέξε ηεο Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ
Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 ( Α΄139) θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α –Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ
Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη
δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε
πξνζθνξά

απνξξίπηεηαη.

Πε

πεξίπησζε

πξνζθνξψλ

ελψζεσλ

αλαδφρσλ

ή

θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Ρν πνζφ ησλ
εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€).
Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο :
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα
θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. (άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα έμη
(6) κήλεο.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/16, ε
νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Ξ.Α..
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή
παξαιαβή

ηεο

ππεξεζίαο,

ηελ

εθπιήξσζε

φισλ

ησλ

ζπκβαηηθψλ

ηνπ

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν
πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Θαηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν
72 ηνπ Λ.4412/16.
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πόδεηγκα εγγύεζεο ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα Γ΄.
ΑΟΘΟΝ 17ν : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ - ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ
Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη έλζηαζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη
κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ.
Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία
άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο), ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ
Λ.4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη
κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Λ.4412/16.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ
θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε
ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30 ) εκεξψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Νη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα.
Ζ ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε
θύζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.
Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά
ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ.
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Νη

δηνηθεηηθέο

πξνζθπγέο

ππνβάιινληαη

εγγξάθσο

ζην

,

πξνθεηκέλνπ

λα

πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη.
ΑΟΘΟΝ 18ν : ΓΙΥΠΠΑ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Νη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κε απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα
έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ’
απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ
κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα
απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.
Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν κεηαθνξέαο
ζηελ πεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
ΑΟΘΟΝ 19ν ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά
πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά
ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή,
ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Λνκό αξκόδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην
φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε

ησλ δηαθνξψλ πνπ

ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.
ΑΟΘΟΝ 20ν : ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ,
θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.
2. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα
εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ
3. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ
4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή
αμηνιφγεζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε
δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο
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δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε
επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ
ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη
ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά.

Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ Λ 4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

Ν Γήκαξρνο

Πηεξγίνπ Θαςάιεο Γεκήηξηνο
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄»
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 21072/2017)
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ………………………
Γ/ΛΠΖ: ……………….., Ρ.Θ. …………
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ …………………………………………
ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΥ) ……………………
ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ:
ΝΚΑΓΑ:
ΞΟΝΠ
ΓΖΚΝ ………………..
ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ………………………………………………………………………..
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν,
..............................,
ΑΦΚ:
................
.......................………………………………….., ή

παηξψλπκν)
(δηεχζπλζε)

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................,
ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)
...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)
.................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε
ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ...............
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄»
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 21072/2017)
Γεκφζηα Πχκβαζε Ξξνκήζεηαο Δηδψλ αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Πη…………….. ζήκεξα ....................., ήκεξα ..................., νη ππνγξάθνληεο, ηελ
παξνχζα, αθελφο ν Γήκνο Ξεληέιεο, σο αλαζέηνπζα αξρή, πνπ εδξεχεη ζηελ
……………………………………….κε Α.Φ.Κ. ……………………θαη Γ.Ν.……………………………, θαη
εθπξνζσπείηαη
λφκηκα
απφ……………………………….
θαη
αθεηέξνπ
ν/ε
θ.
........................ θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ................... κε
ηελ
επσλπκία
«.....................................................»
κε
δ.η.
«.........................» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), Ρ.Θ. ......, ηει.
................., θαμ ..............., κε Α.Φ.Κ. .................... & Γ.Ν.. ......................
θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. .......................... (νλνκαηεπψλπκν
εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε
ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ .............. Ξξαθηηθφ ηνπ Γ.Π. (εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Ξ.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα:
Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ………. απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .
θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλάδνρν «.............................» (πιήξε ζηνηρεία) ην
απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Γηαθήξπμε ………), θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
πξνζθνξάο ………………...
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε,
ππνγξάθνπλ ηελ ζχκβαζε απηή κε ηνπο αθφινπζνπο νξνχο:
ΑΟΘΟΝ 1ν: ΠΚΒΑΡΗΘΝ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ-ΡΗΚΖ

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-

Υο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθήο
πνζηήξημεο Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
(ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ):
ΑΟΘΟΝ 2ν : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
Ρα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 είδε, ζα παξαδνζνχλ ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ επί ηεο
νδνχ 25εο Καξηίνπ αξ. 32 ζηα Κειίζζηα.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη δχν
(2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζε ηφπν θαη ρξφλν θαζ΄ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο κε ρξνληθφ φξην έλα (1) κήλα απφ ηελ παξαγγειία.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ
πεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα
πξνκεζεπηεί εγθαίξσο ηα είδε θαη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα
κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
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Ρα είδε πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν
νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Λ 4412/16.

ΑΟΘΟΝ 3ν: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
παξαιαβήο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη:
α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο.
β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ.
γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά.
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζην Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο
θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ
Ν.Γ.Α.
β)Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ
Ξξνζθπγώλ ) ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί
ηεο θξάηεζεο απηήο
ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α 20%.
Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν.
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο .
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ νη κε αξηζκ. πξση νηθ.
20989/2017, 20990/2017 & 20992/2017 απνθάζεηο δέζκεπζεο πηζηψζεσλ γηα
ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο κε α/α Α-599/2017 , Α-600/2017 & Α602/2017 θαηαρψξηζεο ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Ξιεξσκήο
ΑΟΘΟΝ 4ν: ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο.
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Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο
έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην είδνο,
β) λα παξαιάβεη ην είδνο κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην είδνο
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο
νινθιήξσζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή
Ξαξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη σο θαηά Λφκν αξκφδην, γηα ηελ
επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο
πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε.
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 5ν: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο
νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ .
2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη
πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. Ν Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη
ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ
νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ
πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο

γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ
απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο
απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο.

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία, Δπηηξνπή ή
θαη θάζε ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ.
5. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο
πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
6. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν
Αλάδνρνο νξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα
πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο πεξεζίαο γηα
ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα.
7. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο
Α' ηνπ Λ.4412/16
ΑΟΘΟΝ 6ν: ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ
Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε
φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο Πχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 7ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 8ν: ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16
θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο
ζχκβαζεο,
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 9ν: ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, θαη κέρξη ηελ
παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν δχν (2) κήλεο κεηά.
ΑΟΘΟΝ 10ν: ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ
1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην
φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16,
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε
ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16,
2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).
3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε,
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
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4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 11ν : ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ,θάζε δηαθνξά πνπ ζα
πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ
εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα
ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Λνκφ Αηηηθήο αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη
πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ
ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.
Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε,
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ην
έλα θαηαηέζεθε ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο Θαζαξηφηεηαο θαη
Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, ην δε άιιν επηδφζεθε ζηνλ «ΑΛΑΓΝΣΝ».
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

Ν

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Δ ΄»
ΔΛΡΞΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Α’
ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

ΡΗΚΖ
Α/Α

ΚΝΛΑΓΝΠ

ΔΗΓΝΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ
(ρσξίο ΦΞΑ)

1.

ΓΑΛΡΗΑ ΓΔΟΚΑΡΝΞΑΛΗΛΑ

550

5,80

2.

ΓΑΛΡΗΑ PVC

250

2,70

250

1,25

103

3,60

4

32,90

3.

4.

5.

ΓΑΛΡΗΑ ΑΞΝ ΦΑΠΚΑ &
ΛΗΡΟΗΙΗΝ
ΓΑΛΡΗΑ

ΔΙΑΠΡΗΘΑ

ΚΗΑΠ

ΣΟΖΠΖΠ (θνπηί 20ηκρ)
ΓΑΛΡΗΑ

ΚΝΛΥΡΗΘΑ

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝ

(ρσξίο ΦΞΑ)

ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Β’
ΡΗΚΖ
Α/Α

ΚΝΛΑΓΝΠ

ΔΗΓΝΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

1.

ΘΟΑΛΖ

10

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ

ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

(ρσξίο ΦΞΑ)

(ρσξίο ΦΞΑ)
6,10
ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:
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ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Γ’

ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

ΡΗΚΖ
Α/Α

ΚΝΛΑΓΝΠ

ΔΗΓΝΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

1.

ΓΑΙΗΑ ΚΑΠΘΑ
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ GOGGLES

105

(ρσξίο ΦΞΑ)

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ
(ρσξίο ΦΞΑ)
7,25

ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Γ’

ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

ΡΗΚΖ
Α/Α

ΚΝΛΑΓΝΠ

ΔΗΓΝΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

1.

ΦΗΙΡΟΝΚΑΠΘΑ P1 (θνπηί
20-30 ηκρ)

105

(ρσξίο ΦΞΑ)

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ
(ρσξίο ΦΞΑ)
16,30

ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Δ’

ΡΗΚΖ
Α/Α

ΔΗΓΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

ΚΝΛΑΓΝΠ
ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ

ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

(ρσξίο ΦΞΑ)
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(ρσξίο ΦΞΑ)
1.

2.

3.

4.

ΑΛΑΘΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΙΔΘΑ
(85/15) ΚΔ ΙΝΓΝΡΞΝ
ΞΑΛΡΔΙΝΛΗ

ΙΝΡΝΚΗΑΠ

ΚΔ ΡΠΔΞΔΠ
ΞΑΛΡΔΙΝΛΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ
ΡΠΔΞΔΠ
ΓΗΙΔΘΝ

ΔΟΓΑΠΗΑΠ

ΚΔ

ΡΠΔΞΔΠ

190

10,30

9

115,50

190

30,35

180

19,55
ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ ΠΡ’

ΡΗΚΖ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

ΡΗΚΖ
Α/Α

ΚΝΛΑΓΝΠ

ΔΗΓΝΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ

(ρσξίο ΦΞΑ)

(ρσξίο ΦΞΑ)

1.

ΓΑΙΝΡΠΔΠ

130

6,80

2.

ΑΟΒΗΙΑ

160

39,00

3.

ΑΟΒΙΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ

4

86,10
ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΝΚΑΓΑΠ Ε’
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ΡΗΚΖ
Α/Α

ΚΝΛΑΓΝΠ

ΔΗΓΝΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
(ηεκάρηα)

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝ

ΛΗΡΠΔΟΑΓΑ

130

27,80

2.

ΘΑΞΔΙΑ ΡΕΝΘΔ

120

5,90

180

7,55

3.

ΚΝΛΝΣΟΥΚΑ

ΠΛΝΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ρσξίο
ΦΞΑ)

(ρσξίο ΦΞΑ)

(ρσξίο ΦΞΑ)

1.

T-SHIRT

ΡΗΚΖ

ΚΞΙΝΕΑΘΗΑ
ΚΔ

ΙΝΓΝΡΞΝ
ΠΛΝΙΝ:
ΑΜΗΑ ΦΞΑ 24%:
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «ΠΡ ΄»

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ
νδεγηώλ
Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα
θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη
δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Νλνκαζία: [ΓΖΚΝΠ ΞΔΛΡΔΙΖΠ
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : [6245]
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: [Θαιακβφθε 2Α- Κειίζζηα ηθ 15127]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Α.ΚΙΥΛΑ]
- Ρειέθσλν: [213 2050070]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [milona@melissia.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
[www.penteli.gov.gr]
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεηηθνχ CPV): [Ξξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο cpv 18141000-9, 184243000,18444100-4 θιπ]
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [6245]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Ξξνκήζεηα]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [7]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ
ππάξρεη): [21072/2017]

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ
ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ
Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
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Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Ξιήξεο Δπσλπκία:

[

]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):

[

]

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :

[……]

Ρειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[……]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε;
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινπο

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:

α) [……]

β) [……]

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
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Τκήκαηα

Απάληεζε:

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο
ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξά.

[

]

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ
πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Νλνκαηεπψλπκν

[……]

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Ρειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

[……]

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛ
Σηήξημε:

Απάληεζε:

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;

[]Λαη []Όρη

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην
κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ
πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
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ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο
θνξείο.

Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε·
2. δσξνδνθία·
3. απάηε
4. ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα
ή
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο·

εγθιήκαηα

5. λνκηκνπνίεζε

εζόδσλ
από
παξάλνκεο
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·

ζπλδεόκελα

κε

δξαζηεξηόηεηεο

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Λαη [] Όρη

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή

ή
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δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Δάλ λαη, αλαθέξεηε:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

α) Ζκεξνκελία:[
ζεκείν-(-α): [
ιφγνο(-νη):[

],

],
]

β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ
παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:

[……]

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ
θνηλωληθήο αζθάιηζεο:
1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;

Απάληεζε:
[] Λαη [] Όρη
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ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;

γ.1) [] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;

-[] Λαη [] Όρη

-[] Λαη [] Όρη

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο

-[……]·

-[……]·

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Λαη [] Όρη

δ) [] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο

Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο

[……]

[……]

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπηωκα

Απάληεζε:

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο

[] Λαη [] Όρη
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θαηαζηάζεηο :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

-[.......................]
-[.......................]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[] Λαη [] Όρη

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
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Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ
χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;

[] Λαη [] Όρη

[.........…]
[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

[] Λαη [] Όρη
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:

[] Λαη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο , ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ
πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη
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ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα
ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ
θξηηεξίωλ επηινγήο

Απάληεζε

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

[] Λαη [] Όρη

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο
θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεά.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα
ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη...
[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί
ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ
Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο
πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

