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ΔΙΑΚΗΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ ςχολικϊν μονάδων», ενδεικτικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
δαπάνθσ εκατόν ενενιντα εννζα χιλιάδων οκτακοςίων πενιντα ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν
(199.850,80 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι και
ςφςτθμα ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ
μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.
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Ο Διμαρχοσ Μυκόνου
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 «περί κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»
(ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ. Α').
3. Τθσ 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΡ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με τθν οποία κακορίςτθκαν τα ςχετικά με τθν
εφαρμογι του Ν. 3463/2006.
4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11-4-2012) «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/ΕΚ».
5. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 113/2010.
6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων
του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ.
7. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» κι άλλεσ διατάξεισ».
8. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Νόμων 4046/2012, 4093/2012
4127/2013»
9. Τον Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε κι ιςχφει.
10.Το άρκρο 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ
240/12-12-2012 τεφχοσ Α', που κυρϊκθκε με τον Νόμο 4111/2013.
11.Τθν Εγκφκλιο αρ. 3/11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εςωτερικϊν «ανάδειξθσ προμθκευτϊνχορθγθτϊν προμθκειϊν των Διμων, των Ρεριφερειϊν, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν
τουσ προςϊπων, κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΤΑ α' και β' βακμοφ».
12.Τισ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει
13.Τισ διατάξεισ του Ν. 4320/2015, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .
14.Του Ν. 2362/95 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ κι άλλεσ
διατάξεισ».
15.Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74Α') "Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν Δθμόςιου Τομζα-Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ.
318/1992 (Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ" κακϊσ και τισ διατάξεισ του 2690/99 όπωσ
τροποποιικθκε κι ιςχφει.
16. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
17.Τθ με αρικμό πρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για
το Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
18.Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/80 «περί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν Ο.Τ.Α.»
19. Τθν με αρικμό 11/2016 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου
για τθν «Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ ςχολικϊν μονάδων».
20. Τθν με αρικμό 95/2016 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυκόνου ςχετικά με τθν
αναγκαιότθτα και ςκοπιμότθτα για τθν εργαςία «Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ ςχολικϊν
μονάδων» με τθν διαδικαςία του θλεκτρονικοφ δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ.
21. Τθν με αρικμό 80/2016 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ψθφίςτθκε θ
πίςτωςθ, εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ του
θλεκτρονικοφ δθμοςίου ανοικτοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθ «Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ
ςχολικϊν μονάδων».
22. Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ- εργαςίασ,

ΡΟ Κ Η ΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό δθμόςιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με τίτλο
«Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ ςχολικϊν μονάδων», ενδεικτικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
δαπάνθσ εκατόν ενενιντα εννζα χιλιάδων οκτακοςίων πενιντα ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν
(199.850,80 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι
και ςφςτθμα ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό επί των τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ
μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ
ΑΘΟ 1ο : Ανακζτουςα Αρχι
1.01. Ανακζτουςα Αρχι του διαγωνιςμοφ είναι ο Διμοσ Μυκόνου.
ΑΘΟ 2ο : Αντικείμενο ανάκεςθσ
2.01. Αντικείμενο ανάκεςθσ είναι εργαςίεσ χρωματιςμοφ επί επιφανειϊν επιχριςμάτων ιδθ
χρωματιςμζνων, μερικϊν εςωτερικϊν- εξωτερικϊν επιφανειϊν των Σχολικϊν Εγκαταςτάςεων
του Διμου Μυκόνου ςε μία ςτρϊςθ (φρεςκάριςμα) και μόνωςθ ταρατςϊν με τςιμεντοειδι
υλικά.
Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο για το ςφνολο των ηθτουμζνων
εργαςιϊν όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ, διαφορετικά αποκλείονται από
τον διαγωνιςμό.
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ΑΘΟ 3ο: Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ προμικειασ
3.01. Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των
εκατόν εξιντα μία χιλιάδων εκατόν εβδομιντα ευρϊ (161.170,00 €) ιτοι ςτο ποςό των
(εκατόν ενενιντα εννζα χιλιάδων οκτακοςίων πενιντα ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (199.850,80
€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%.
3.02. Οι διαγωνιηόμενοι με τισ προςφορζσ τουσ δεν μποροφν να υπερβοφν το ποςό του
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Τζτοιεσ προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.03. Για τθν ανωτζρω προμικεια ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου
για το ζτοσ 2016, ςυνολικοφ φψουσ 199.850,80 ευρϊ που κα βαρφνει τον Κ.Α. 15-6261.0002.
ΑΘΟ 4ο: Τόποσ και Χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ
4.01. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 τθσ ΥΑ
Ρ1/2390/2013.

ΔΙ ΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ
ΕΝΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

18-07-2016

19-07-2016
και ϊρα
10:00

28-07-2016
και ϊρα
18:00

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
4.02. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ.
Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι:
1) Η παροφςα διακιρυξθ.
2) Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων.
3) Η τεχνικι ζκκεςθ –τεχνικι περιγραφι.
4) Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ.
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5) Το τιμολόγιο
ΑΘΟ 5ο: Διάκεςθ Τευχϊν - Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα παραπάνω ςτοιχεία περιζχονται ςτθ κεωρθμζνθ μελζτθ από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω εργαςία από τθν
Τεχνικι Υπθρεςία και ςτο τθλζφωνο 22890 28557 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ενϊ κα
παρζχεται και θ δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ για ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων
και ςτα λοιπά τεφχθ του διαγωνιςμοφ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου Μυκόνου
http://www.mykonos.gr/ και ςτον δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Σχετικά αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ - διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του
διαγωνιςμοφ (διακιρυξθ), υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι φορείσ που διακζτουν τα ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), το δε
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Οι
ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ πρζπει να υποβάλλονται το αργότερο (8) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαντιςει
ςυγκεντρωτικά ςε ζξι (6) θμζρεσ το αργότερο, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.
ΑΘΟ 6ο: Ρροχποκζςεισ για τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό
Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ)
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr )
ακολουκϊντασ τθν παρακάτω διαδικαςία εγγραφισ:
6.01. Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον
ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:
• Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που
αυτοί κατζχουν από το Συςτθμάτων TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ εγγραφι του
χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
• Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν
διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ
ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ (VAT Identification Number) και ταυτοποιοφνται με
χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ
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ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων
τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
• Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:
- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, και ςφμφωνα με τουσ
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να
δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο,
προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι
ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω
του Συςτιματοσ.
6.02. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο
υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ
χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.
ΑΘΟ 7ο: Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και κοινοπραξίεσ
φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, που ζχουν τα εχζγγυα για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν
όπωσ κα προκφπτει από τθν εγγραφι τουσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, κακϊσ και εργολιπτεσ
Δθμοςίων ζργων εγγεγραμμζνοι ςτο ΜΕΕΡ που τθρείται ςτθ ΓΓΔΕ (ΥΡ.ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΙ) για ζργα
Οικοδομικά με τάξθ πτυχίου Α2, και άνω ι Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων
εγγεγραμμζνων ςτθν Α2 τάξθ και άνω για ζργα κατθγορίασ Οικοδομικϊν
ΑΘΟ 8ο : Κατάρτιςθ και υποβολι προςφορϊν – Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, ςε
αρχείο .pdf ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4155/2013 και ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α.
Ρ1/2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Συγκεκριμζνα, ςτον
(υπο)φάκελο "Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά"
περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ δικαιολογθτικά:
Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ςε
ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιηόμενθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α), Η
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι
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αρχείου .pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του
Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν
θλεκτρονικι υποβολι.
2. Ριςτοποιθτικό οικείου επιμελθτθρίου ι άλλθσ αναγνωριςμζνθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ,
ςτο οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςτο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το
πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει εκδοκεί ζξι (6) το πολφ μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και να βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία αυτι. Για
υποψιφιουσ που δεν είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ
Οργάνωςθσ, ςτθν οποία ανικουν, ι προςκόμιςθ βεβαίωςθσ ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςε μθτρϊα
του Κράτουσ εγκατάςταςθσ τουσ (άρκρο 44 οδθγία 2004/18/ΕΚ, παράρτθμα IX Β).
3. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν θμζρα υποβολισ
τθσ προςφοράσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ
αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf
τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι:
-φυςικά πρόςωπα
-ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε
-πρόεδροσ, δ/νων Σφμβουλοσ και μζλθ Δ.Σ. για Α.Ε.
-Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
4. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι
ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ),
κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ. Το πιςτοποιθτικό αφορά όλα τα ταμεία
ςτα οποία καταβάλλονται ειςφορζσ από τον εργοδότθ για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ,
ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ
ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και από
ςχετικι κεωρθμζνθ κατάςταςθ.
Σε περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό
πρόςωπο) και όχι τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν εάν αυτά ζχουν
εργαςιακι ςχζςθ με τθν εταιρεία.
Σε περίπτωςθ που κάποιο ζγγραφο από τα παραπάνω δεν εκδίδεται ι δεν κεωρείται από
αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει επί ποινι αποκλειςμοφ ζνορκθ
βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο του εγγράφου.
5. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει πωσ είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
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προςφοράσ τουσ.
Σε περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό
πρόςωπο) και όχι τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν.
6. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, το
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί τρεισ (3) το πολφ μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ και από το οποίο να προκφπτει ότι:

Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό, διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ του άρκρου 99 του πτωχευτικοφ κϊδικα ι άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ.

Δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ζκδοςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ,
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
7. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), ότι:
α) Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των τευχϊν
δθμοπράτθςθσ, τουσ οποίουσ και δζχονται ανεπιφφλακτα.
β) Δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ.
γ) Δεν ζχουν ςτερθκεί του δικαιϊματοσ να ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων
ςυμβάςεων με δικαςτικι απόφαςθ ι άλλθ διαδικαςία που προβλζπει θ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ τουσ.
δ) Πτι υπιρξαν ςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, όςο και των
υποχρεϊςεων τθσ προσ τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα, και των Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
ε) Πτι δεν ζχουν υποπζςει ςτο παράπτωμα ψευδοφσ διλωςθσ ι και ανακριβϊν δθλϊςεων κατά
τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν από Διμο ι άλλθ δθμόςια υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ.
ςτ) Πτι δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ.
8. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75 για το χρόνο ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ τουσ
9. Ρροκειμζνου να προκφπτει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, πρζπει να προςκομιςκοφν
και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και τισ
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι ΑΕ και ΕΡΕ), επικυρωμζνο αντίγραφο ι
απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηομζνου και των εγγράφων τροποποιιςεων του (για
ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ. τα
υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τθν Ε.Ε. και τα
ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό,
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ
ατομικισ επιχείρθςθσ προςκομίηονται θ ζναρξθ και οι μεταβολζσ τθσ επιχείρθςθσ.
Β) Αλλοδαποί πολίτεσ:
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1. Εγγυθτικι επιςτολι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το
οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
Σε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται ι που αυτό που εκδίδεται δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ,
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου ι ςτα κράτθ μζλθ
που δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
καταγωγισ ι προζλευςθσ.
3. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ςυντρζχουν οι ανωτζρω περιπτϊςεισ
τθσ παραγράφου 6.
Σε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται ι που αυτό που εκδίδεται δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ,
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου ι ςτα κράτθ μζλθ
που δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
καταγωγισ ι προζλευςθσ.
4. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, περί εγγραφισ τουσ ςτα
μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ.
5. Ριςτοποιθτικό ότι ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ.
6. Ριςτοποιθτικό ότι ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των
φόρων και τελϊν από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ.
Τα δικαιολογθτικά των ανωτζρω περιπτϊςεων (7), (8), (9), τθσ παραγράφου (Α).
Πλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ τριμινου
(εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε ειδικότερεσ επιμζρουσ διατάξεισ) και να είναι ςε ιςχφ τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/1986, πρζπει να
φζρουν τθ ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο
που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι όταν πρόκειται για εταιρία από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ.
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86 πρζπει να φζρουν θμερομθνία ςφνταξθσ από τθν
θμερομθνία τελευταίασ δθμοςίευςθσ ςτον Τφπο ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν.
Τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα εκ
των πρωτότυπων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/2014
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Σε κάκε περίπτωςθ ξενόγλωςςα ζγγραφα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμεσ
μεταφράςεισ ςτθν ελλθνικι οι οποίεσ κα είναι κεωρθμζνεσ και ωσ προσ τισ ςφραγίδεσ που
φζρουν από επίςθμθ αρμόδια κρατικι ελλθνικι αρχι.
Επιςτολζσ και ζγγραφα που δεν είναι ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα
απορρίπτονται με αποτζλεςμα τον αποκλειςμό του διαγωνιηόμενου.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ των ςυμμετεχόντων ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά που
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, πρζπει να
υποβάλλονται επικυρωμζνα από τθν κατά το νόμο αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ του
ιδρφματοσ που τα εκδίδει και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Ππου ςτθν παροφςα Διακιρυξθ αναφζρεται Υπεφκυνθ Διλωςθ εννοείται Υ.Δ. του Ν.
1599/1986, όςον αφορά ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ με ζδρα τθν Ελλάδα. Πςον αφορά
ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ με ζδρα τθν αλλοδαπι, εννοείται αντιςτοίχωσ είτε Υ.Δ. του
Ν.1599/1986, ωσ άνω, είτε ζνορκθ διλωςθ, είτε για τα κράτθ που δεν προβλζπεται ζνορκθ
διλωςθ, επίςθμθ διλωςθ που γίνεται από τθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ ενϊπιον δικαςτικισ
αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι του αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτει
όλεσ τισ περιπτϊςεισ, αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ
επιχείρθςθσ ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ.
Τα παραπάνω αφοροφν όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων.
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα
ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ οφείλει να ςθμαίνει τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ.
Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα
πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι.

μποροφν

να

λαμβάνουν

γνϊςθ

αυτϊν

των

Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία
του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του
ενδιαφερόμενου.
Αν τα ςτοιχεία - δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ, δεν υποβλθκοφν με
τον τρόπο που ορίηεται ι δεν είναι ζγκυρα ι είναι ελλιπι, ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από
τθν περαιτζρω διαδικαςία.
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ΑΘΟ 9ο: Εγγυιςεισ (ςυμμετοχισ - καλισ εκτζλεςθσ)
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό
Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και να
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ οποίασ το ποςό κα καλφπτει ποςοςτό 2% τθσ
ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. Η
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ζχει ιςχφ για τουλάχιςτον 150 θμζρεσ από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό
5% τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ (Ν. 4281/2014), χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ορίηεται τουλάχιςτον ςε δφο (2)
μινεσ από τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ,
ςυντεταγμζνθσ κατά του ιςχφοντοσ τφπου για το Δθμόςιο και τουσ Ο.Τ.Α. και κατατίκεται προ ι
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΆΘΟ 10ο : Χρόνοσ Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για χρονικό διάςτθμα εκατόν
είκοςι (120) θμερϊν, το οποίο υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν
από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ
διακιρυξθ.
Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου
κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι
γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.
ΑΘΟ 11ο: Αντίγραφα- Μετάφραςθ ξενόγλωςςων εγγράφων
Τα δικαιολογθτικά που απαιτεί θ διακιρυξθ υποβάλλονται ςτθν πρωτότυπθ μορφι τουσ,
γίνονται όμωσ δεκτά και ευκρινι φωτοαντίγραφα, κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ (Ν 2690/99) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.
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4250/2014.
Αντίγραφα επικυρωμζνα από δικθγόρουσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του Κϊδικα
Δικθγόρων, πρζπει να φζρουν το ειδικό ζνςθμο που προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία.
Για τα αντίγραφα των αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ιςχφουν οι
ειδικζσ για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεισ.
Τα ζγγραφα που προζρχονται από χϊρεσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται θ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ του
1961 (κυρωκείςα ςτθν Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρζπει να φζρουν τθ ςχετικι επιςθμείωςθ apostille επί του ςϊματοσ του εγγράφου ι ςε πρόκεμα.
Τα αντίγραφα των φφλλων τθσ εφθμερίδασ τθσ κυβζρνθςθσ δεν χρειάηονται επικφρωςθ.
Τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, γίνονται δεκτά εφόςον:
- ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από δικθγόρο κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του
Κϊδικα Δικθγόρων ι
- ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθ χϊρα
προζλευςθσ του εγγράφου ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ χϊρασ αυτισ ςτθν Ελλάδα ι
- ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου
Εξωτερικϊν ι
- από ορκωτοφσ μεταφραςτζσ του Ν. 3712/2008.
ΑΘΟ 12ο: Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ των προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ ΥΑ
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
Ρεριεχόμενο προςφορϊν
Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ :
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». **(υπο)φάκελοσ : κατθγορία
επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα.
Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ
του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν
εμπιςτευτικό χαρακτιρα.
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Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά»
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά»
υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ
προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ. Συγκεκριμζνα,
ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
Τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί
με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά,
ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των λοιπϊν
τευχϊν του διαγωνιςμοφ, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ
ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου
.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φζρουν ψθφιακι
υπογραφι. Πταν υπογράφονται από τον
ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι
προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω
αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν
εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (Ρρομθκευτι) και κατά ςυνζπεια δεν
φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι.
Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι θ Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ, Ριςτοποιθτικά που
ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ κλπ.
Τεχνικι προςφορά
Η Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ.
Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν
αποτυπωκεί ςτο ςφνολο τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων
επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΗ
ΡΟΣΦΟΑ του).
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Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα (Ρρομθκευτι).
Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο
«Οικονομικι Ρροςφορά».
Η οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε
μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι
προςφοράσ τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν ζκπτωςθ
που προςφζρουν από τθν τιμι αναφοράσ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του, επιπλζον ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο, το ςυνθμμζνο ςτο
τζλοσ τθσ παροφςασ ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςε μορφι .pdf.
Σχετικά με τθν οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό για τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ «Χρωματιςμοί εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν, ςχολικϊν
μονάδων», μειοδότθσ αναδεικνφεται εκείνοσ που προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι για το
ςφνολο των εργαςιϊν, εφόςον είναι εντόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και λοιπϊν όρων
τθσ διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ.
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ, ζκπτωςθσ, απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ
Επίςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ θ προςφορά από τθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ από τον ίδιο διαγωνιηόμενο δε κα γίνονται αποδεκτζσ.
Η ςυνολικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ κα αναγράφεται και ολογράφωσ.
Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ
για τθν παράδοςθ του προϊόντοσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α.
ΑΘΟ 13ο: Εμπιςτευτικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ
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χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα
ςυμφζροντα του, τότε ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ οφείλει να ςθμαίνει τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ. Στθν αντίκετθ
περίπτωςθ κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι.
Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του
απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου.
ΑΘΟ 14ο: Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ των προςφορϊν
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν
(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά» .
Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα
γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ
των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν.
Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι
προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να
λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
ΑΘΟ 15ο: Ηλεκτρονικι Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων
και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ:
Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι
και τα μζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου
και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
Η ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν
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προςφορϊν.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ τουσ.
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα
αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - οικονομικοφσ
φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που
τουσ ορίηονται.
Ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα αναφζρει τθν τιμι τθσ προςφοράσ του θ οποία δεν κα
πρζπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό.
Άρκρο 16ο : Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειασ του ι τθσ
ςυμμετοχισ προμθκευτι ς’ αυτόν υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ του
ΕΣΗΔΗΣ, επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει
ψθφιακι υπογραφι, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ.Δ.
28/1980.
Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων, θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν
μζςω των αρμοδίων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ, μζςω του οποίου οι
οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι μθ των ενςτάςεων τουσ.
Ρροςφυγι κατά των αποφάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ υποβάλλει όποιοσ ζχει ζννομο
ςυμφζρον ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 227 του Ν. 3852/2010. Οποιοδιποτε άλλο
ζνδικο βοικθμα υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Άρκρο 17ο : Κατακφρωςθ - Κρίςθ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ
Κατά τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κακ’ όςον για τθν τελικι επιλογι είναι
κριτιριο θ χαμθλότερθ προςφορά λαμβάνονται υπ’ όψθ τα παρακάτω ςτοιχεία:




Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
διακιρυξθσ.
Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε.
θ φερεγγυότθτα τθσ μειοδότριασ εταιρείασ.

Η απόφαςθ τθσ O.Ε., υπόκειται ςτον ζλεγχο του Ελεγκτι Νομιμότθτασ (τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Αττικισ).
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία περιςςότεροι του ενόσ ζχουν προςφζρει τθν αυτι χαμθλότερθ
τιμι προςφοράσ, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ αυτϊν.
Η κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου.
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Άρκρο 18ο : Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ
Στον ανάδοχο ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ,
που περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:
α. Το είδοσ.
β. Τθν ποςότθτα.
γ. Τθν τιμι αναλυτικά.
δ. Τον φορζα για τον οποίο προορίηονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
ε. Τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ και τισ
τυχόν αποδεκτζσ τροποποιιςεισ των όρων τοφτων.
ςτ. Τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. Ανακοίνωςθ που δεν περιλαμβάνει τα ςτοιχεία
τθσ απόφαςθσ αυτισ, είναι άκυρθ.
η. Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που
ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκαν οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ, υποχρεοφται
να προςζλκει μζςα χρονικό διάςτθμα πζντε ωσ δζκα θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν
προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ.
Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι του κοινοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 του Ρ.Δ.
28/1980.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ
και τισ διατάξεισ του ΡΔ 28/80.
ΑΘΟ 19ο: Διάρκεια ςφμβαςθσ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ εργολαβίασ
εντόσ (1) ενός μηνός.
Ραράταςθ των ταςςόμενων προκεςμιϊν δεν αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο για αποκλειςτικι
υπαιτιότθτα αυτοφ. Κατά τα λοιπά ζχουν εφαρμογι οι ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ
τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν ςιμερα
ΑΘΟ 20ο: Τρόποσ πλθρωμισ-απαιτοφμενα δικαιολογθτικά -Κρατιςεισ
Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του αναδόχου κακορίηεται ςε 199.850,80€,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, μείον του ποςοφ ζκπτωςθσ, για το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ
εντολισ. Η καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ
υπθρεςιϊν του αναδόχου και ανάλογα με τθν παράδοςθ των εργαςιϊν.
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Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον ανάδοχο φόροι και βάρθ και
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κλπ. Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε
λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ
εντολισ.
Το ποςό κα καλυφκεί ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2016,
και ειδικότερα ςε βάροσ του Κ.Α. 15-6261.0002
Σχετικά με τθν πλθρωμι εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4152/13.
ΑΘΟ 21ο: Υπζρβαςθ προκεςμιϊν – ποινικζσ ριτρεσ
Για κάκε μζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον ανάδοχό τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλονται
ποινικζσ ριτρεσ που κακορίηονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/80 όπωσ
τροποποιικθκαν ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν ςιμερα και για τα χρονικά διαςτιματα που αυτζσ
ορίηουν.
ΑΘΟ 22ο : Δθμοςίευςθ-Τοιχοκόλλθςθ
Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα τοιχοκολλθκεί ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Μυκόνου, με
πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ και κα δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ και ςτον ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ΡΔ 28/80, με τισ διατάξεισ του Ν. 3548/07 κακϊσ και του 3801/2009.
Ρλιρεσ τεφχοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των παραρτθμάτων που τθ ςυνοδεφουν κα
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου http://www.mykonos.gr που κα παρζχεται
ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ς' αυτά και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και
επαναλθπτικισ του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον
προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία
ΑΘΟ 23ο:
Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ
τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2012, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, και του ΡΔ 28/80, κακϊσ και οι
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ, όπωσ ιςχφουν.

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Συντιρθςθ και Ανακαίνιςθ Σχολικϊν
Μονάδων
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
Αρικ. Μελζτθσ : 11/2016

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

(ΟΙΚ-77.80.01) Χρωματιςμοί εςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ
χρωμάτων ακρυλικισ ι ςτυρζνιο – ακριλικισ βάςεωσ (ΟΙΚ7785.01)
(ΟΙΚ-77.80.02) Χρωματιςμοί εξωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ
χρωμάτων ακρυλικισ ι ςτυρζνιο – ακριλικισ βάςεωσ (ΟΙΚ7785.01)

2

Μ/Μ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

m2

4.000,00

m2

8.500,00

3

(ΟΙΚ-79.08) Στεγανωτικζσ επιςτρϊςεισ με τςιμεντοειδι υλικά
(OIK-7936)
Kg
4
(ΟΙΚ-22.23) Κακαίρεςθ επιχριςμάτων (ΟΙΚ-2252)
m2
5
(ΟΙΚ-71.36) Επιχρίςματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων (ΟΙΚ-7136)
m2
6
(ΟΙΚ-71.71) Ρροςαφξθςθ τιμισ επιχριςμάτων λόγω φψουσ από
το δάπεδο εργαςίασ (ΟΙΚ-7171)
m2
ΣΥΝΟΛΟ προχπολογιςμοφ μελζτθσ
161.170,00€
ΦΡΑ (24%)
38.680,80€
Γενικό Σφνολο
199.850,80€
Ροςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο των ειδϊν και εργαςιϊν
(αρικμθτικά)
Ροςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο των ειδϊν και εργαςιϊν
(ολογράφωσ)

4.400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ, ..../……./2016
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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