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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Δθμοτικό Κατάςτθμα,
Καμπάνθ, Μφκονοσ

Ρόλθ

Μφκονοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

84600

Τθλζφωνο

2289360100

Φαξ

2289022229

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

mayor@mykonos.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ευαγγελία Χατηθνάκθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.mykonos.gr

Γιαλόσ

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ
ΟΤΑ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι : Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο :
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ :
www.promitheus.gov.gr
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ
είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr κακϊσ και από τθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του Διμου www.mykonos.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου. Θ δαπάνθ για
τθν λόγω εν ςφμβαςθ βαρφνει τον κωδικό ΚΑ 20-6117.0001 με ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2018-2019 του Διμου Μυκόνου.

-

Ακτι
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Ειδικότερα, θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Δθμοτικοφσ πόρουσ. Για τθν
ανωτζρω πίςτωςθ εκδόκθκε:
α)θ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με α/α 282/09-07-2018 ςφμφωνα με τθν οποία
δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ 160.000,00€ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ 1α του
άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016) για τθν ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ του ΚΑ 20-6117.0001 του
οικονομικοφ ζτουσ 2018. Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον αντίςτοιχο ΚΑ του οικονομικοφ
ζτουσ 2019.
β)
θ
αρικ.
92/2018
απόφαςθ
τθσ
Οικονομικισ
Επιτροπισ
με τθν οποία εγκρίκθκε και διατζκθκε θ ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ του ΚΑ 20-6117.0001
του οικονομικοφ ζτουσ 2018 (απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ). Το υπόλοιπο ποςό κα
βαρφνει τον αντίςτοιχο ΚΑ του οικονομικοφ ζτουσ 2019.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο
Θ υπθρεςία αφορά τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του δθμοτικοφ δικτφου φωτιςμοφ κοινισ
ωφελείασ του Διμου Μυκόνου και ειδικότερα:
•
Τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και τθν ςυντιρθςθ των θλεκτρολογικϊν
εγκαταςτάςεων (πεηοδρόμων, παιδικϊν χαρϊν, πάρκων, πλατειϊν, δθμοτικϊν κτθρίων και
λοιπϊν εγκαταςτάςεων μικρισ κλίμακασ.)
•
Τθν αλλαγι καμζνων λαμπτιρων ςε υφιςτάμενα φωτιςτικά οδοφωτιςμοφ.
•
Τθν ςυντιρθςθ τοποκζτθςθ και αποκακιλωςθ του εορταςτικοφ φωτιςμοφ και
φωτιςμοφ φωταγϊγθςθσ κακϊσ και τθν επιςκευι του εορταςτικοφ φωτιςμοφ.
•
Τθν επιςκευι ςυγκεκριμζνων εγκαταςτάςεων όπωσ αναλφονται ςτισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 50711000-2.
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται 199.998,95 €, με τον ΦΡΑ 24% να είναι 47.999,75
€. Επομζνωσ, θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ εργαςίασ είναι 247.998,70 €.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ του
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.
4412/16.
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Π ∆ιµοσ διατθρεί το δικαίωµα να παρατείνει τθ ςφµβαςθ ζωσ το φψοσ του ενδεικτικοφ
προχπολογιςµοφ, ανάλογα µε τισ ανάγκεσ του και µζχρι τθν ανάδειξθ νζου µειοδότθ.
Οι ποςότθτεσ του προχπολογιςµοφ είναι ενδεικτικζσ, διότι δεν µπορεί να προβλεφκοφν εκ
των προτζρων οι ακριβείσ ποςότθτεσ των υλικϊν και των εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν
από τισ υπθρεςίεσ.
Ωσ εκ τοφτου µπορεί ο ∆ιµοσ να αυξοµειϊςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν και των εργαςιϊν
µζχρι του φψουσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςµοφ.
Ενδζχεται επίςθσ να µθν απορροφθκοφν όλεσ οι ποςότθτεσ και να μθν πραγματοποιθκεί το
ςφνολο των περιγραφομζνων εργαςιϊν, οπότε κατά ςυνζπεια να μθν απορροφθκεί όλο το
ποςόν τθσ ςφµβαςθσ. Ρροβλζπεται επίςθσ τροποποίθςθ ςφµβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι
λόγοι οι αναφερόµενοι ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/2016 κακϊσ και τυχόν παρατάςεισ τθσ
ςφµβαςθσ
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
- του ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρκρο 107 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147))»
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν.
3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).
 Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α).
 Τθν με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό
Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5).

Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν..3731/2008
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 Του το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
- Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με Αρικμ. 57654/2017 «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
- Τθν Υπουργικι Απόφαςθ
του Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ με αρικμ.
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') με τθν οποία ρυκμίηονται οι
τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).
- Τθσ υπ’ αρικμ. 136/2018 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε
θ αναγκαιότθτα και ςκοπιμότθτα τθσ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ: «Ραροχι Υπθρεςιϊν
Συντιρθςθσ και Επιςκευισ Θλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων
χϊρων Διμου Μυκόνου 2018», με ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό.
-

Τθσ υπ’ αρικμ. 16/2018 μελζτθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου.

-

Τθσ υπ’ αρικμ. 92/2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε
θ δαπάνθ ςε βάροσ των προχπολογιςμϊν των οικονομικϊν ετϊν 2018-2019 και
διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ 160.000,00€ εισ βάροσ του ΚΑ 20-6117.0001 του
προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω
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υπθρεςίασ (Α/Α 282/09-07-2018). Το υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει τον αντίςτοιχο ΚΑ του
οικονομικοφ ζτουσ 2019.
-

Τθσ υπ’ αρικμ. 92/2018 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε
θ μελζτθ με αρικ 16/2018 τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου που αφορά τθν
«Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ και Επιςκευισ Θλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων Διμου Μυκόνου 2018» και καταρτίςτθκαν οι όροι
διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ωσ άνω
υπθρεςία.

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ
τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΕΗΔΗ: 25/07/2018

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 26/07/2018 και ϊρα
08:00

-

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 20/08/2018 και ϊρα
13:00

-

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.

-

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 Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».

1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τοπικό
Τφπο
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.mykonos.gr
Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ1
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

1

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα ακόλουκα:



θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ (μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ζντυπο
οικονομικισ προςφοράσ) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ





Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι,
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω
ςυςτιματοσ.
Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ
και ςε όλα τa ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Μυκόνου
www.mykonos.gr , απ’ όπου μποροφν να τα προμθκεφονται δωρεάν.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 8
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, το αργότερο εντόσ τεςςάρων θμερϊν πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν,
οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ
όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν
από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 3.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.4
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,

2 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ
φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει
γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
3 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
4 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιηόμενθσ από τθν υπθρεςία
δαπάνθσ, χωρίσ το ΦΡΑ που ανζρχεται ςτο ποςό των 3.999,98 ευρϊ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον
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προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊνμελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309
τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008
(Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
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διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου.
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Δ
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
2.2.3.2α όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ
ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ
πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ
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επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ
παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω
περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 2.2.3.2α και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ
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δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να ζχουν τα εχζγγυα, τθν αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ για τθν
καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και να αςκοφν
επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.
Ειδικότερα απαιτείται να διακζτουν Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου, ι Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι, που κα
καλφπτει τθν άςκθςθ των ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τουσ.
Σε περίπτωςθ που θ άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ λιξει κατά τθν διάρκεια τθσ
ςυμβατικισ προκεςμίασ υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν
προςκομίςει ςτθν υπθρεςία κεωρθμζνθ ςε διάςτθμα το πολφ δζκα (10) θμερϊν.

2.2.5 Σεχνικι και επαγγελµατικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελµατικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφµβαςθσ όπωσ αναφζρει το αρκρο 75 του Ν.4412/16, οι οικονοµικοί φορείσ
πρζπει :
Να ζχουν εκτελζςει ι να εκτελοφν κατά τθ διάρκεια των (3) τελευταίων ετϊν παρόμοιεσ
εργαςίεσ ςε Δθμ. Υπθρεςίεσ, ΟΤΑ, Οργανιςμοφσ, ΝΡΔΔ και ιδιωτικοφσ φορείσ ςτθν Ελλάδα
ι ςτθν αλλοδαπι. Θ παραπάνω εμπειρία κα πρζπει να αφορά τθν υλοποίθςθ ενόσ ι
περιςςότερων ζργων ςυνολικοφ προυπολογιςμοφ ίςου ι μεγαλφτερου με το
δθμοπρατοφμενο. Θ παραπάνω εμπειρία κα αποδεικνφεται με κατάλογο των κυριότερων
αντίςτοιχων εργαςιϊν που παραςχζκθςαν τθν τελευταία 3ετία με αναφορά ςτο ποςό, ςτθ
χρονικι διάρκεια και το φορζα υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ (ιδιωτικόσ ι δθμόςιοσ φορζασ)
Θ επιτυχισ εκτζλεςθ κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι
βεβαίωςθσ θ οποία κα ζχει εκδοκεί εκ μζρουσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ όταν πρόκειται για
δθμόςιο φορζα ι με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ όταν πρόκειται για ιδιωτικό
φορζα.

2.2.6 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονοµικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ βάςει του άρκρου
82 του Ν.4412/16 οφείλουν να κατακζςουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθµα
ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ όςον αφορά τα υπό προμικεια προιόντα µε τα οποία
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, θ τιρθςθ προδιαγραφϊν ι προτφπων των
προϊόντων και των εργοςταςίων καταςκευισ κατά ISO 9001 κλπ ι ιςοδφναµα αυτϊν,
πιςτοποιθµζνα από αναγνωριςµζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ.
Επίςθσ, βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
αποβλιτων ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων) όπου κα αναγράφεται ο Αρικμόσ
Μθτρϊου Ραραγωγοφ για όςουσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό προςφζροντασ προϊόντα
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που εμπίπτουν ς’ αυτι τθν υποχρζωςθ (μπαταρίεσ, ςυςςωρευτζσ, θλεκτρικόσθλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ ΑΘΘΕ)
Τζλοσ οφείλουν να προςκομίςουν Ριςτοποιθτικό ELOT EN ISO 14001:2004 για ςφςτθμα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.

2.2.4.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/1611-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Παράρτθμα ΙΙΙ το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ
Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) κακϊσ και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 τθσ
ΕΑΑΔΗΤ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ:
1) Σο ΣΕΤΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο
ςτο τζλοσ αυτισ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί
υποχρεωτικά από τουσ ζχοντεσ προσ τοφτο υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ
υπογεγραμμζνο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ)
2) Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV
χωρίσ να υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV
του ΣΕΤΔ
3) Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα
ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΗΤ (ΕΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΙΕ- ΜΕΡΟ Β), ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:
1.Κατά τθν υποβολι του ΣΕΤΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο
των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου,
νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το
πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν
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υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά
και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ
μθτρϊου εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ
πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ μειοδότθ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ
οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο
Ειδικότερα τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.4 ΠΕΡ.β’ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ μειοδότθ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
γ) για τθν Ραράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ από το οποίο να προκφπτει κατά τθν θμερομθνία
Προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά
ενιμεροσ
Επιπλζον πζραν των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.3.2 απαιτείται υπεφκυνθ
διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ
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Ειδικότερα :
Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε
αυτζσ προςωπικό.


Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο
το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.



Οι εταιρείεσ περιοριςμζνεσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων
των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.



Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)
κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ
προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των
Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ.

Οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κα προςκομίςουν επιπλζον πιςτοποιθτικά περί του ότι ζχουν
εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι και με τθν ιςχφουςα
ελλθνικι νομοκεςία για τθν Εργολθπτικι επιχείρθςθ και για όλεσ τισ Κοινοπραξίεσ ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχει κακϊσ και για κάκε ζργο που εκτελεί ςτθν Ελλάδα. Επιπλζον οι
επιχειριςεισ που είναι γραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΡ ζχουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν
αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ που
κα αφοροφν τθν ίδια τθν επιχείρθςθ ενϊ ειδικότερα πρζπει να προςκομίηεται και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των ςτελεχϊν τουσ προσ το ΤΣΜΕΔΕ, ΤΡΕΔΕ κλπ.
Επίςθσ πρζπει να προςκομίηεται βεβαίωςθ ΤΣΜΕΔΕ περί μθ οφειλισ ειςφορϊν για
απαςχόλθςθ μιςκωτϊν.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
δ) για τθν Παράγραφο 2.2.3.2α (περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν.
4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει),
πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο
να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό
ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι,
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
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καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ
για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
Α) Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι
αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Β) Ειδικότερα οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ
εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ειδικότερα οι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ειδικότερα προςκομίηουν
βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο από το
οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ,
τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, όςο και κατά τθν θμζρα
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
Επίςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ αναφερόμενθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ του
άρκρου 2.2.4
Β3. Οςον αφορά τθν απόδειξθ τθσ Σεχνικισ και επαγγελματικισ του ικανότθτασ ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει τον απαραίτθτο κατάλογο εργαςιϊν ςφμφωνα με τα
αναλυτικά αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.2.5
Β4. Οςον αφορά τα Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ προςκομίηει τα απαραίτθτα ζγγραφα τθσ του άρκρου 2.2.6

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν,
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ
περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.

για

όλεσ τισ

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και
37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 5.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από
ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι
ανακοίνωςι τθσ
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:

5

Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ, εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 και 5 του
άρκρου 22 του ν. 4412/2016)

18PROC003474551 2018-07-24
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά»
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι
προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ
«Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ
που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον
ν. 4250/2014. Σζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και
δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ φραγίδα
τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα
οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από
το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει
θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ
2.4.3 Πεξηερόκελα
Πξνζθνξά»

Φαθέινπ

«Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο

-

Σερληθή
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Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4.1. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Παράρτθμα ΙΙΙ)
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράφουσ 2.1.5
και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το
Σ.Ε.Τ.Δ. για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ (Ραράρτθμα Ι τθσ
Διακιρυξθσ), περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων μπορεί
να αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα
Επιπλζον ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ πζραν των ωσ άνω ςτοιχείων πρζπει επί
ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει:


Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ,
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:
-

ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των τευχϊν τθσ
μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ,
κακϊσ και των ςυναφϊν με αυτι διατάξεων των κείμενων νόμων και
αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.

- Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ
εργαςίασ
-Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε
περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ


Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ,
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:
-

κα καλφψουν το Διμο με όλθ τθν απαραίτθτθ τεχνικι υποδομι για τθν
απερίςπαςτθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και

-

ότι ζλαβαν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ
δθμοπρατοφμενθσ εργαςίασ κι ζχουν εκτιμιςει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλιματα των παρεχομζνων εργαςιϊν και αναλαμβάνουν ανεπίφυλακτα
τθν εκτζλεςι τουσ ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο
ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IΙ
(Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ) τθσ διακιρυξθσ. Ειδικότερα :
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του προςφζροντα.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό)
φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά».
Θ 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 θλεκτρονικι φόρμα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι
προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει μετά τθν ζκπτωςθ που προςφζρουν από τθν τιμι
αναφοράσ του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ για το ςφνολο των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν.
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 μορφι εγγράφου .pdf.
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ)
Οι Τποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά οικονομικι προςφορά για τθν
υλοποίθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι
που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από
τθν ανακζτουςα αρχι
2.4.5

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν),
2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5.
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, που δεν επιτρζπεται
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» θ οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»,
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ 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.
Ειδικότερα :
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ
όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί
να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των
οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται,
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά
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ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ,
τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω
πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ,
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά
υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται
με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
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3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο

θαηαθύξσζεο

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.4.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ,
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν
που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό
διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι iii)
από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, Σε
περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Σ.Ε.Τ.Δ., ότι
πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν
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κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν.
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4.
τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ
προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
Β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και
ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία,
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ
ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι
τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ
που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ
τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ
είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ
παράλειψθσ.
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Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργ ικότθτασ
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά
περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό
ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο
από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο ά ρκρο 363
του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215
Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο ά ρκρο 364 του
ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν
πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα
προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα
προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων
πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ
ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του
παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ
προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ
των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του
άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των
ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα
(10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν
προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν
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διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι
του αναδόχου,
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
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ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα
αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω
διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5
και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ,
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ, κα γίνεται τμθματικά με τθν
εξόφλθςθ του 100% του εκάςτοτε τιμολογίου.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του
άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν,
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ
του για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε,
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ
διάρκειασ
τθσ
ςφμβαςθσ
ι
ςε
περίπτωςθ
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν
εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει
τον ανάδοχο ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει
των όρων των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4.
(Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ
και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι
προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί
από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που
αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια
απόφαςθ] δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των
εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να
απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ.

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι – Μζροσ Α’
τθσ παροφςασ.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ μπορεί δε να καλείται να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο
προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν
λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ
οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί
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ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν
απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ
παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ και
Επιςκευισ Ηλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων
Διμου Μυκόνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16/2018

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι του δθμοτικοφ δικτφου
φωτιςμοφ κοινισ ωφελείασ του Διμου Μυκόνου για ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ και
ειδικότερα:
•

Τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και τθν ςυντιρθςθ των θλεκτρολογικϊν
εγκαταςτάςεων (πεηοδρόμων, παιδικϊν χαρϊν, πάρκων, πλατειϊν,
δθμοτικϊν κτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων μικρισ κλίμακασ)
• Τθν αλλαγι καμζνων λαμπτιρων ςε υφιςτάμενα φωτιςτικά οδοφωτιςμοφ.
• Τθν ςυντιρθςθ τοποκζτθςθ και αποκακιλωςθ του εορταςτικοφ φωτιςμοφ
και φωτιςμοφ φωταγϊγθςθσ κακϊσ και τθν επιςκευι του εορταςτικοφ
φωτιςμοφ.
• Τθν επιςκευι ςυγκεκριμζνων εγκαταςτάςεων ςτθν Ρεριοχι Λάκκασ και
Νεκροταφείου Άνω Μεράσ του διμου Μυκόνου, όπωσ αναλφονται ςτισ
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Σε περίπτωςθ που θ άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ λιξει κατά τθν διάρκεια τθσ
ςυμβατικισ προκεςμίασ υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν
προςκομίςει ςτθν υπθρεςία κεωρθμζνθ ςε διάςτθμα το πολφ δζκα (10) θμερϊν.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ κα διενεργθκεί ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ
μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.
Θ υπθρεςία κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου. Για τθν ςυγκεκριμζνθ
υπθρεςία υπάρχει εγκεκριμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2018
και ςτουσ κωδικοφσ ΚΑ 20-6117.0001 ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ που αναφζρκθκε πιο πάνω ανζρχεται ςτο ποςό
των 199.998,95 €, με τον ΦΡΑ 24% να είναι 47.999,75 €. Επομζνωσ, θ ςυνολικι
δαπάνθ τθσ εργαςίασ είναι 247.998,70 €.

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ
Μφκονοσ 26-06-2018

Μφκονοσ 26-06-2018
Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ

Κωνςταντίνοσ Κουνάνθσ

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.

Ιωάννθσ οφςςοσ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε.
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Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ και
Επιςκευισ Ηλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων
Διμου Μυκόνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :16/2018

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΙΔΟ

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΤΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙ)
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠ/ΝΟΤ
ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ)
LED
Λαμπτιρεσ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τον
δθμοτικό φωτιςμό
μικρότερθ ι ίςθ των
12W με γαλακτερό
πριςματικό κάλυμα,
Ε27
ςτα
2700Κ
μεγαλφτερο ι ίςο
των 1450 lumen για
αντικατάςταςθ
θλεκτρ. Λαμπτιρα
23W SL PRISMATIC
E27 220-240V τφπου
PHILIPS
Συμπαγείσ
λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τον
δθμοτικό φωτιςμό
και για τα φωτιςτικά
του Κτιρίου Μαφρου
Διμου
Μυκόνου
26W PL 840 2Pins ι
ιςοδφναμοι.

ΤΜΧ

3000

9,26

27.780,00

6.667,20

34.447,20

ΤΜΧ

500

2,12

1.060,00

254,40

1.314,40

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
58W 1,50μ.

ΤΜΧ

25

1,88

47,00

11,28

58,28

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων

ΤΜΧ

50

1,71

85,50

20,52

106,02
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36W 1,20μ.

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
30W 0,90μ.

ΤΜΧ

50

1,60

80

19,20

99,20

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
18W 0,60μ.

ΤΜΧ

100

1,26

126,00

30,24

156,24

Ντουί Ρορςελάνθσ
Ε27 ΤΥΡΟΥ ΔΕΘ

ΤΜΧ

1000

1,65

1.650,00

396,00

2.046,00

Ντουί Ρλαςτικά Ε27

ΤΜΧ

20

0,84

16,80

4,03

20,83

Μεταςχθματιςτζσ
λαμπτιρων φκορίου
40W

ΤΜΧ

20

4,58

91,60

21,98

113,58

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/22W

ΤΜΧ

50

0,41

20,50

4,92

25,42

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/65W

ΤΜΧ

50

0,63

31,50

7,56

39,06

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/80W

ΤΜΧ

50

0,70

35

8,40

43,40

Καλϊδιο (Α) H05VVF (Εφκαμπτο) 2Χ1
mm2

ΜΕΤΑ

100

0,58

58,00

13,92

71,92

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X1,5mm2

ΜΕΤΑ

100

0,80

80,00

19,20

99,20

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 5X1,5mm2

ΜΕΤΑ

100

1,25

125,00

30,00

155,00

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X2,5mm2

ΜΕΤΑ

100

1,16

116,00

27,84

143,84

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X4,0mm2

ΜΕΤΑ

100

1,82

182,00

43,68

225,68

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X6,0mm2

ΜΕΤΑ

100

2,56

256,00

61,44

317,44

Φανάρι Τετράγωνο
Μαφρο Lanzini

ΤΜΧ

100

70,00

7000

1680

8.680,00

Γράςο
125gr

ΤΜΧ

20

2,50

50,00

12,00

62,00

Σωλθνάριο

18PROC003474551 2018-07-24
Αντιςκωριακό Spray
400ml τφπου WD40
ι ιςοδφναμθ.

ΤΜΧ

10

4,10

41,00

9,84

50,84

Δεματικά
60εκ.

ΤΜΧ

500

0,22

110,00

26,40

136,40

Βραχίονεσ
και
Ανταυγαςτιρεσ για
τα φανάρια του
δθμοτικοφ
φωτιςμοφ
ςτισ
κολϊνεσ τθσ ΔΕΘ.

ΤΜΧ

400

16,80

6.720

1612,80

8.332,80

Θλεκτρικόσ
κοπισ

ΤΜΧ

1

136,15

136,15

32,68

168,83

Θλεκτρικό δράπανοκομπρεςζρ
(με
παρελκόμενα)

ΤΜΧ

1

300,00

300,00

72,00

372,00

Ελεγκτισ
(όργανο)

ΤΜΧ

1

52,73

52,73

12,65

65,38

3 Πργανα μζτρθςθσ
(γενικά)

ΤΜΧ

3

51,54

154,62

37,11

191,73

Eκκινθτζσ
220/240V

ΤΜΧ

15

27,90

418,50

100,44

518,94

ΦΙΣ ΑΣΕΝΙΚΑ

ΤΜΧ

20

2,62

52,40

12,58

64,98

ΦΙΣ ΘΘΛΥΚΑ

ΤΜΧ

20

2,62

52,40

12,58

64,98

Μεταςχθματιςτζσ
250V+150V

ΤΜΧ

15

14,04

210,60

50,54

261,14

ΤΜΧ

15

3,85

57,75

13,86

71,61

Φωτιςτικά
Ιςτοφ
Κορυφισ
με
Ακρυλικό κάλυμμα

ΤΜΧ

10

250

2.500

600,00

3.100,00

Χαλφβδινθ ςτιλθ 3
μζτρων

ΤΜΧ

10

550

5.500

1.320,00

6.820,00

μικουσ

τροχόσ

Τάςθσ

Η400Μ

Eκκινθτζσ
πυκνωτζσ

+

ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΛΑΒΩΝ ΜΙΚΡΗ

ΑΛΛΑΓΗ Η’ ΝΣΟΤΙ

ΤΜΧ

1000

35,00

35.000,00

8.400,00

43.400,00

ΑΛΛΑΓΗ
ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ

ΤΜΧ

2500

13,00

32.500,00

7.800,00

40.300,00

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

400

8,70

3.480,00

835,20

4.315,20

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

100

5,90

590,00

141,60

731,60
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΤΜΧ

16

450

7.200

1.728,00

8.928,00

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

8

55

440

105,60

545,60

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΟ ΦΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

ΤΜΧ

8

50

400,00

96,00

496,00

ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ

ΤΜΧ

8

347

2.776

666,24

3.442,24

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

370

25

9.250,00

2.220,00

11.470,00

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

150

1.500

360,00

1.860,00

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

500

3,00

1.500,00

360,00

1.860,00

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΙΣΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

8

500,00

4.000,00

960,00

4.960,00

ΓΕΙΩΣΘ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ

1

1315,40

1315,40

315,70

1.631,10
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ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΡΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

145

45

6.525,00

1.566,00

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ
3Χ40Α
ΜΟΝΤΑΙΣΜΑ
ΡΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

1805

1.805,00

433,20

2.238,20

8.091,00

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΣΩΛΘΝΕΣ PVC Φ100

ΜΕΤΑ

100

3,75

375

90

465,00

ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

100

8,70

870

208,8

1078,80

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

100

5,90

590

141,6

731,60

ΤΜΧ

10

450

4.500

1.080,00

5.580,00

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

10

55

550

132,00

682,00

ΑΚΓΥΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

4

76

304

72,96

376,96

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΟ ΦΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

ΤΜΧ

10

50

500

120,00

620,00

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

100

51

5.100

1.224

6.324,00

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ

100

3

300

72

372

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5Χ4

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ
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ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3Χ1,5

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

40

28

1.120

268,80

1.388,80

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΑΓΚΥΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

4

198

792

190,08

982,08

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΥΛΩΝΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

247

2.470

592,80

3.062,80

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

130

1.300

312,00

1.612,00

ΓΕΙΩΣΘ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

300

300

72,00

372,00
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ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΘ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ
ΓΙΑ
ΥΡΑΧΟΝΤΟΣ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

45

86

3.870

928,80

4.798,80

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

1488

1.488

357,12

1.845,12

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ
3Χ40Α
ΜΟΝΤΑΙΣΜΑ
ΡΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΩ ΜΤΛΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

100

8,70

870

208,80

1.078,80

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

35

5,90

206,5

49,56

256,06

ΤΜΧ

4

450

1800

432

2.232

ΤΜΧ

2

55

110

26,40

136,40

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΑ
ΦΕΑΤΙΑ ΜΕ ΤΜΧ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

2

50

100

24,00

124,00

100

25

2500,00

600,00

3.100,00

4

150

600,00

144,00

744,00

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ

18PROC003474551 2018-07-24
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

135

3

405,00

97,20

502,20

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
ΡΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
m2

100

45

4.500

1.080

5.580

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘ
ΡΙΝΑΚΑ ΡΑΟΧΘΣ
ΑΡΠ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΟΥ
ΓΕΩΝΥΜΟΥ
ΣΕ
ΑΛΛΟ ΣΘΜΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΙΣΘΘΤΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

1

1.000

1.000

240,00

1.240,00

ΤΝΟΛΑ

199.998,95 €

47.999,75 € 247.998,70 €

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ

Μφκονοσ 26-06-2018

Μφκονοσ 26-06-2018
Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ
Τ.Υ. Διμου Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Κουνάνθσ
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.

Ιωάννθσ οφςςοσ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε.
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Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ και
Επιςκευισ Ηλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων
Διμου Μυκόνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :16/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΙΔΟ

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΤΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙ) ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ
ΚΛΙΜΑΚΑ)
LED
Λαμπτιρεσ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τον
δθμοτικό φωτιςμό
μικρότερθ ι ίςθ των
12W με γαλακτερό
πριςματικό κάλυμα,
Ε27
ςτα
2700Κ
μεγαλφτερο ι ίςο
των 1450 lumen για
αντικατάςταςθ
θλεκτρ. Λαμπτιρα
23W SL PRISMATIC
E27 220-240V τφπου
PHILIPS
Συμπαγείσ
λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τον
δθμοτικό φωτιςμό
και για τα φωτιςτικά
του Κτιρίου Μαφρου
Διμου
Μυκόνου
26W PL 840 2Pins ι
ιςοδφναμοι.

ΤΜΧ

3000

ΤΜΧ

500

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
58W 1,50μ.

ΤΜΧ

25

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων

ΤΜΧ

50

ΦΠΑ 24%

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠ/ΝΟΤ
ΦΠΑ

& ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΙΚΡΗ
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36W 1,20μ.

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
30W 0,90μ.

ΤΜΧ

50

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
18W 0,60μ.

ΤΜΧ

100

Ντουί Ρορςελάνθσ
Ε27 ΤΥΡΟΥ ΔΕΘ

ΤΜΧ

1000

Ντουί Ρλαςτικά Ε27

ΤΜΧ

20

Μεταςχθματιςτζσ
λαμπτιρων φκορίου
40W

ΤΜΧ

20

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/22W

ΤΜΧ

50

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/65W

ΤΜΧ

50

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/80W

ΤΜΧ

50

Καλϊδιο (Α) H05VVF (Εφκαμπτο) 2Χ1
mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X1,5mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 5X1,5mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X2,5mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X4,0mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X6,0mm2

ΜΕΤΑ

100

Φανάρι Τετράγωνο
Μαφρο Lanzini

ΤΜΧ

100

Γράςο
125gr

ΤΜΧ

20

Σωλθνάριο

18PROC003474551 2018-07-24
Αντιςκωριακό Spray
400ml τφπου WD40
ι ιςοδφναμθ.

ΤΜΧ

10

Δεματικά
60εκ.

ΤΜΧ

500

Βραχίονεσ
και
Ανταυγαςτιρεσ για
τα φανάρια του
δθμοτικοφ
φωτιςμοφ
ςτισ
κολϊνεσ τθσ ΔΕΘ.

ΤΜΧ

400

Θλεκτρικόσ
κοπισ

ΤΜΧ

1

Θλεκτρικό δράπανοκομπρεςζρ
(με
παρελκόμενα)

ΤΜΧ

1

Ελεγκτισ
(όργανο)

ΤΜΧ

1

3 Πργανα μζτρθςθσ
(γενικά)

ΤΜΧ

3

Eκκινθτζσ
220/240V

ΤΜΧ

15

ΦΙΣ ΑΣΕΝΙΚΑ

ΤΜΧ

20

ΦΙΣ ΘΘΛΥΚΑ

ΤΜΧ

20

Μεταςχθματιςτζσ
250V+150V

ΤΜΧ

15

ΤΜΧ

15

Φωτιςτικά
Ιςτοφ
Κορυφισ
με
Ακρυλικό κάλυμμα

ΤΜΧ

10

Χαλφβδινθ ςτιλθ 3
μζτρων

ΤΜΧ

10

μικουσ

τροχόσ

Τάςθσ

Η400Μ

Eκκινθτζσ
πυκνωτζσ

+

ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ &

ΑΛΛΑΓΗ Η’ ΝΣΟΤΙ

ΤΜΧ

1000

ΑΛΛΑΓΗ
ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ

ΤΜΧ

2500

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

400

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

100

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΒΛΑΒΩΝ ΜΙΚΡΗ

18PROC003474551 2018-07-24
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΤΜΧ

16

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

8

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΟ ΦΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

ΤΜΧ

8

ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ

ΤΜΧ

8

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

370

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

500

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΙΣΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

8

ΓΕΙΩΣΘ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ

1
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ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΡΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

145

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ
3Χ40Α
ΜΟΝΤΑΙΣΜΑ
ΡΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΣΩΛΘΝΕΣ PVC Φ100

ΜΕΤΑ

100

ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

100

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

100

ΤΜΧ

10

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

10

ΑΚΓΥΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

4

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΟ ΦΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

ΤΜΧ

10

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

100

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ

100

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5Χ4
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ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3Χ1,5

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

40

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΑΓΚΥΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

4

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΥΛΩΝΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

ΓΕΙΩΣΘ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1
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ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΘ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ
ΓΙΑ
ΥΡΑΧΟΝΤΟΣ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

45

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ
3Χ40Α
ΜΟΝΤΑΙΣΜΑ
ΡΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΩ ΜΤΛΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

100

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

35

ΤΜΧ

4

ΤΜΧ

2

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΑ
ΦΕΑΤΙΑ ΜΕ ΤΜΧ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ

100

4
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ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

135

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
ΡΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
m2

100

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘ
ΡΙΝΑΚΑ ΡΑΟΧΘΣ
ΑΡΠ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΟΥ
ΓΕΩΝΥΜΟΥ
ΣΕ
ΑΛΛΟ ΣΘΜΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΙΣΘΘΤΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

1

ΤΝΟΛΑ

€

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ……………………

€

€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ και
Επιςκευισ Ηλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων
Διμου Μυκόνου 2018

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16/2018

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν ςυντιρθςθ και
αποκατάςταςθ βλαβϊν του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για τθν αςφαλι οδιγθςθ και
τον φωτιςμό του Διμου Μυκόνου με ικανοποιθτικό και επαρκι φωτιςμό κακϊσ και
ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των δικτφων δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ
(πεηοδρόμων, παιδικϊν χαρϊν, πάρκων, πλατειϊν, δθμοτικϊν κτθρίων και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων μικρισ κλίμακασ) που κα ορίηονται από τον υπεφκυνο μθχανικό
ςυντιρθςθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει καλακοφόρα οχιματα. Τα
καλακοφόρα και θ χριςθ αυτϊν όπου απαιτείται κα γίνει από τον ανάδοχο και θ
αντίςτοιχθ δαπάνθ κα βαρφνει αυτόν. Επιπλζον τυχόν μθχανικι βλάβθ των
καλακοφόρων κα βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο εργολάβοσ κα ζρχεται ςε ςυμφωνία με
τθ ΔΕΘ για τθν εκτόσ λειτουργία του δικτφου δθμοτικοφ φωτιςμοφ αν χρειαςτεί ι
και τθν επαναςφνδεςθ του δικτφου υπό τάςθ και γενικά κα επιβλζπει και κα
προγραμματίηει τθν αςφαλι και καλι λειτουργία του δθμοτικοφ φωτιςμοφ είτε
είναι κολόνεσ τθσ ΔΕΘ είτε κολόνεσ φωτιςμοφ δρόμου είτε άλλεσ κολόνεσ.
Εργαςίεσ αφανείσ που δεν μποροφν να ελεγχκοφν από τον επιβλζποντα ςε
θμζρεσ (Σάββατα-Κυριακζσ) και ϊρεσ (απογευματινζσ-βραδινζσ), κα αποφευχκοφν.
Αν παρά ταφτα γίνουν και θ επίβλεψθ απαιτιςει να ελεγχκοφν εκ των υςτζρων ο
εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υπακοφςει ςτισ επιταγζσ τθσ επίβλεψθσ και να
εκτελζςει όςεσ εργαςίεσ του ηθτθκοφν για να ελζγξει τισ αφανείσ ποςότθτεσ. Το ίδιο
ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ που κατεπείγοντεσ λόγοι (επικινδυνότθτασ,
αςφάλειασ κλπ) επιβάλλουν τθν αμεςότατθ εκτζλεςθ εργαςιϊν για τθν
αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν.
Ειδικότερα οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο κα αφοροφν:
•
•
•
•

Τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και τθν ςυντιρθςθ των θλεκτρολογικϊν
εγκαταςτάςεων (πεηοδρόμων, παιδικϊν χαρϊν, πάρκων, πλατειϊν, δθμοτικϊν
κτθρίων ποδθλατοδρόμων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων μικρισ κλίμακασ.)
Τθν αλλαγι καμζνων λαμπτιρων ςε υφιςτάμενα φωτιςτικά οδοφωτιςμοφ.
Τθν ςυντιρθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων αντικατάςταςθσ (ΜΙΣ, πυκνωτζσ,
αςφάλειεσ, ντουί κλπ).
Τθν ςυντιρθςθ τοποκζτθςθ και αποκακιλωςθ του εορταςτικοφ φωτιςμοφ και
φωτιςμοφ φωταγϊγθςθσ κακϊσ και τθν επιςκευι του εορταςτικοφ φωτιςμοφ.
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•

Τθν επιςκευι ςυγκεκριμζνων εγκαταςτάςεων ςτισ περιοχζσ:
o Λάκκα
o Νεκροταφείο Άνω Μεράσ
o Κάτω Μφλοι

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ο ανάδοχοσ δζχεται ανεπιφφλακτα :
•

Τθν αλλαγι λαμπτιρων και ςυντιρθςθ των φωτιςτικϊν του δθμοτικοφ
φωτιςμοφ.
•
Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για επιςτροφι των υλικϊν που δεν
χρθςιμοποιικθκαν τελικά ι των παλαιϊν υλικϊν που αποκαταςτάκθκαν ι και των
παλαιϊν φωτιςτικϊν που αντικαταςτάκθκαν.
•
Τθν ςυγκζντρωςθ καμζνων λαμπϊν και
ςε καμία περίπτωςθ τον
διαςκορπιςμό αυτϊν λόγω μόλυνςθσ περιβάλλοντοσ και φςτερα από οδθγία
Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν τθν ςυγκζντρωςθ όπου κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ.
•
Τθν τιρθςθ θμερολογίου που κα αναγράφονται εργαςίεσ και επιςκευζσ από
μζρουσ του αναδόχου
•
Μικροεπιςκευζσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ και ςε
ποςότθτεσ εργαςίασ που κα κρίνει θ υπθρεςία κακϊσ και αποςφνδεςθ επικίνδυνων
εγκαταςτάςεων.
Σε κάκε περίπτωςθ:
•
•

•
•
•

Θα υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων
που να γράφουν τα διάφορα όρια αςφαλείασ των μθχανθμάτων, όπωσ μζγιςτο
φορτίο, κλίςθσ τθσ κεραίασ, αντίβαρο κλπ.
Θα λαμβάνονται ειδικά μζτρα προςταςίασ από τα εναζρια θλεκτρικά δίκτυα
που τυχόν υπάρχουν ςτθν περιοχι που δουλεφουν ανυψωτικά μθχανιματα
(π.χ. μακρινι κζςθ μθχανιματα, κατζβαςμα μποφμασ, προςτατευτικά
ςανιδϊματα).
Θα ειδοποιοφνται θ ΔΕΘ, ο ΟΤΕ, θ ΔΕΥΑΜ κλπ, πριν ακόμθ αρχίςουν τα ζργα, για
να εξετάςουν μαηί με τον ανάδοχο και τον επιβλζποντα τισ ενζργειεσ που κα
πρζπει να γίνουν.
Ο χειριςμόσ των μθχανθμάτων κα γίνεται από άτομα άνω των 18 ετϊν, που
ζχουν άδεια και ςχετικι εμπειρία, όπωσ προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία.
Οι χειριςτζσ κα ζχουν ςε κάκε ςτιγμι πλιρθ ορατότθτα και εποπτεία τθσ
φόρτωςθσ, ανφψωςθσ και μεταφοράσ (αν αυτό είναι αδφνατο, τότε πρζπει να
υπάρχει ζμπειροσ κουμανταδόροσ που κα βρίςκεται όμωσ ςε κζςθ τζτοια που
και ο χειριςτισ κα διακρίνει κακαρά τισ κινιςεισ του και ο ίδιοσ δεν κα
κινδυνεφει από πτϊςθ του φορτίου).

Ατομικά μζςα προςταςίασ
•
•

Πλοι οι εργαηόμενοι επιβάλλεται να φοροφν προςτατευτικά κράνθ, ανεξάρτθτα
τι δουλειά κάνουν.
Δεν κα υπάρχουν εργαηόμενοι που κα φοροφν ακατάλλθλα υποδιματα τφπου
ςαγιονάρεσ, με τακοφνι, πζδιλα. Τα υποδιματα πρζπει να είναι τφπου μποτίνι
με γερι και αντιολιςκθτικι ςόλα και ςκλθρι άνω επιφάνεια για τθν προςταςία
από τθν πτϊςθ βαρζων αντικειμζνων.
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•

Θα χρθςιμοποιοφνται προςωπίδεσ ι γάντια ςε εργαςίεσ που μπορεί να
βλάψουν τα μάτια ι τα χζρια αντίςτοιχα.

Τγιεινι - πρϊτεσ βοικειεσ
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Θα υπάρχει φαρμακείο για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν, εγκατεςτθμζνο από
τον ανάδοχο. Το φαρμακείο πρζπει να είναι τοποκετθμζνο ςε εφκολα προςιτό
ςθμείο και κα επιβλζπεται με μζριμνα του εργοδότθ, ϊςτε πάντα να περιζχει
επαρκισ ποςότθτεσ φαρμακευτικϊν ειδϊν.
Εάν ο επιβλζπων κρίνει ότι οι εργαςίεσ πρζπει να εντατικοποιθκοφν, ο
ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμεριςτεί και να υπακοφςει και να «πυκνϊςει» τισ
εργαςίεσ.
Οι αλλοδαποί εργαηόμενοι κα πρζπει να ζχουν πράςινθ κάρτα εργαςίασ.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να «γνωρίηει» τα δίκτυα τθσ ΔΕΘ, του ΟΤΕ, τθσ ΔΕΥΑΜ
κλπ.(δθλαδι όλα τα νομίμωσ υφιςτάμενα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ) και να ζχουν
κάποιον τεχνικό από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ που κα δεικνφουν τθν κζςθ των
δικτφων αυτϊν. Τυχόν βλάβεσ που κα προκλθκοφν ςτα δίκτυα των εν λόγω
υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, κα αποκακιςτοφνται άμεςα με αποκλειςτικι
ευκφνθ του αναδόχου.
Για τθν αςφάλεια των πεηϊν και τθσ κυκλοφορίασ των τροχοφόρων κατά τθ
διάρκεια των εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςτεί βοικεια από τθν
τροχαία με μζριμνα του αναδόχου.
ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο
ππεξεζίαο ν αλάδνρνο παξακέλεη κόλνο ππεύζπλνο αζηηθώο θαη πνηληθώο
επζπλώλ θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθό ηνπ (εξγάηεο,
ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδόηε, είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε
ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιόγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξνύζα.
Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθόο ππόρξενο γηα ηελ ελδερόκελε
θαηαβνιή απνδεκηώζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε
νπσζδήπνηε πξνθύπηνπζα από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενύηαη όπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνπνζεηήζεη
πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά θσηηζηηθά
ζήκαηα θ.ι.π.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο από εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη όπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην
εξγνηάμην όια όζα πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ θιπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
έθδνζε θάζε θαηά λόκν πξνβιεπόκελεο άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηώλ,
θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθώο θαη νπζηαζηηθώο ππεύζπλνο γηα θάζε παξάβαζε
ησλ ελ ηζρύ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηώλ.
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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•

Επίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ
θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδώλ ζέζε θαη λα επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, λπρηεξηλώλ ζεκάησλ θ.ι.π. ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ

Μφκονοσ 26-06-2018

Μφκονοσ 26-06-2018
Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ
Τ.Υ. Διμου Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Κουνάνθσ
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.

Ιωάννθσ οφςςοσ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ και
Επιςκευισ Ηλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων
Διμου Μυκόνου 2018

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρκρο 1ο - Αντικείμενο
Θ υπθρεςία αυτι αφορά τθν παροχι
γενικϊν εργαςιϊν (ετθςία ςυντιρθςθ
δθμοτικοφ
φωτιςμοφ και αποκατάςταςθ βλαβϊν μικρισ κλίμακασ), κακϊσ και τθν αναμόρφωςθ των
περιοχϊν Λάκκασ, Νεκροταφείου Άνω Μεράσ και Κάτω Μφλων για ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ.
Άρκρο 2ο – Ιςχφουςεσ Διατάξεισ
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα:
-

του ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρκρο 107 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147))»


του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,


του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»


του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010
(Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,


Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).



Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α).


Τθν με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό
Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5).


Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν..3731/2008


του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,


Του το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με Αρικμ. 57654/2017 «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
Τθν Υπουργικι Απόφαςθ
του Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ με αρικμ.
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') με τθν οποία ρυκμίηονται οι τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).

Άρκρο 3ο - υμβατικά ςτοιχεία.
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Θ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά.
Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
Θ Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.

Άρκρο 4ο -Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.
Θ τελικι επιλογι κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ, κατόπιν αξιολόγθςθσ των προςφορϊν απ’ τθν αρμόδια επιτροπι του
Διμου Μυκόνου, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Άρκρο 5ο -Προχπολογιςμόσ ζργου
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ενδεικτικά ςε €199.998,95 ςυν ΦΡΑ 24%
€47.999,75 ιτοι ςυνολικά €247.998,70.
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται από ιδίουσ πόρουσ (Διμοσ Μυκόνου, Κ.Α. 20-6117.0001 οικονομικϊν
ετϊν 2018-2019) «Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ και Επιςκευισ Θλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων Διμου Μυκόνου 2018»).
Άρκρο 6ο - Αςφάλιςθ προςωπικοφ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει ο ίδιοσ, όλο το προςωπικό που απαςχολείται από
αυτόν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ περί υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ διατάξεισ.
Σελίδα 57
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Άρκρο 7ο -Σιρθςθ Νόμων, Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων
Ο ανάδοχοσ, αφοφ είναι υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ των νόμων κ.λ.π, είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ να
αμελεί, να ανακοινϊνει ςτθν διευκφνουςα Υπθρεςία, τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςε
αυτόν ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων αρχϊν, ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα
ελζγχου και αςφάλειασ κ.λ.π, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 8ο - Εγγυιςεισ
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ορίηεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) τθσ ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ από τθν Υπθρεςία δαπάνθσ, εξαιρουμζνου του Φ.Π.Α.
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με
το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 9ο - Σρόποσ Πλθρωμισ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ, κα γίνεται τμθματικά με τθν εξόφλθςθ του
100% του εκάςτοτε τιμολογίου και αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και
ποιοτικισ παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.
Ο τελικόσ λογαριαςμόσ γίνεται μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ.

Άρκρο 10ο -Ευκφνθ ανάδοχου
1. Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, τόςο για τθν εφαρμογι τθσ
μελζτθσ, όςο και για τθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο κάκε
είδουσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από
αυτι τθν ευκφνθ.
2. Επί πλζον, ο ανάδοχοσ είναι εξολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που
πικανά κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ υπθρεςίασ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν
εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.

Άρκρο 11ο -ιμανςθ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςτισ κζςεισ τισ οποίεσ εκτελείται θ υπθρεςίασ, να προβαίνει
ςτθν τοποκζτθςθ ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ γενικά και να επιμελείται τθν ςυντιρθςθ
αυτϊν. Επί πλζον, κα χρθςιμοποιοφνται, όπου παρίςταται ανάγκθ και τροχονόμοι για αςφαλι
κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν απρόςκοπτθ κυκλοφορία ςτουσ κφριουσ δρόμουσ και
ςτουσ παρακαμπτθρίουσ και τισ προςπελάςεισ. Τα παραπάνω μζτρα λαμβάνονται με ευκφνθ και
με δαπάνεσ αναδόχου.
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Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθν μθ λιψθ των
απαραίτθτων μζτρων αςφάλειασ.
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να διακζτει καλακοφόρο όχθμα και εξειδικευμζνο προςωπικό με
άδεια εναερίτθ, ο οποίοσ εκτόσ τθσ αλλαγισ των λαμπτιρων κα επεμβαίνει και για τθν επιςκευι
των ντουί τθν ίδια ι τθν επόμενθ μζρα.

Άρκρο 12ο -Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ. (Ο.ΚΩ.)
1.Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ να
υπάρχουν αναπτυγμζνεσ εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ., οι οποίεσ πρζπει
να μετατοπιςτοφν από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ.
2 Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμειξθ (εκτόσ αν
ορίηεται διαφορετικά από τθν Ε.Σ.Υ), είναι όμωσ υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ
τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, χωρίσ να δικαιοφται για το λόγο αυτό ιδιαίτερθσ
αποηθμίωςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ ι λόγω δυςχερειϊν που κα παρουςιαςτοφν ςτθν από αυτόν
εκτελοφμενθ υπθρεςία.
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ

Μφκονοσ 26-06-2018

Μφκονοσ 26-06-2018

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ
Τ.Υ. Διμου Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Κουνάνθσ
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.
Ιωάννθσ οφςςοσ
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Παροχι Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ και
Επιςκευισ Ηλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν
Εγκαταςτάςεων κοινόχρθςτων χϊρων
Διμου Μυκόνου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΕΙΔΟ

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΤΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙ) ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ
ΚΛΙΜΑΚΑ)
LED
Λαμπτιρεσ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τον
δθμοτικό φωτιςμό
μικρότερθ ι ίςθ των
12W με γαλακτερό
πριςματικό κάλυμα,
Ε27
ςτα
2700Κ
μεγαλφτερο ι ίςο
των 1450 lumen για
αντικατάςταςθ
θλεκτρ. Λαμπτιρα
23W SL PRISMATIC
E27 220-240V τφπου
PHILIPS
Συμπαγείσ
λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ για τον
δθμοτικό φωτιςμό
και για τα φωτιςτικά
του Κτιρίου Μαφρου
Διμου
Μυκόνου
26W PL 840 2Pins ι
ιςοδφναμοι.

ΤΜΧ

3000

ΤΜΧ

500

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
58W 1,50μ.

ΤΜΧ

25

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
36W 1,20μ.

ΤΜΧ

50
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ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠ/ΝΟΤ
ΦΠΑ
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Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
30W 0,90μ.

ΤΜΧ

50

Λαμπτιρεσ
φκοριςμοφ
Δθμαρχείου
Μυκόνου και λοιπϊν
δθμοτικϊν κτιρίων
18W 0,60μ.

ΤΜΧ

100

Ντουί Ρορςελάνθσ
Ε27 ΤΥΡΟΥ ΔΕΘ

ΤΜΧ

1000

Ντουί Ρλαςτικά Ε27

ΤΜΧ

20

Μεταςχθματιςτζσ
λαμπτιρων φκορίου
40W

ΤΜΧ

20

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/22W

ΤΜΧ

50

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/65W

ΤΜΧ

50

Εκκινθτζσ (starter)
φωτιςτικϊν
φκοριςμοφ 4/80W

ΤΜΧ

50

Καλϊδιο (Α) H05VVF (Εφκαμπτο) 2Χ1
mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X1,5mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 5X1,5mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X2,5mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X4,0mm2

ΜΕΤΑ

100

Καλϊδιο J1VV-R(U)
(NYY) 3X6,0mm2

ΜΕΤΑ

100

Φανάρι Τετράγωνο
Μαφρο Lanzini

ΤΜΧ

100

Γράςο
125gr

ΤΜΧ

20

ΤΜΧ

10

Σωλθνάριο

Αντιςκωριακό Spray
400ml τφπου WD40
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ι ιςοδφναμθ.
Δεματικά
60εκ.

μικουσ

ΤΜΧ

500

Βραχίονεσ
και
Ανταυγαςτιρεσ για
τα φανάρια του
δθμοτικοφ
φωτιςμοφ
ςτισ
κολϊνεσ τθσ ΔΕΘ.

ΤΜΧ

400

Θλεκτρικόσ
κοπισ

ΤΜΧ

1

Θλεκτρικό δράπανοκομπρεςζρ
(με
παρελκόμενα)

ΤΜΧ

1

Ελεγκτισ
(όργανο)

ΤΜΧ

1

3 Πργανα μζτρθςθσ
(γενικά)

ΤΜΧ

3

Eκκινθτζσ
220/240V

ΤΜΧ

15

ΦΙΣ ΑΣΕΝΙΚΑ

ΤΜΧ

20

ΦΙΣ ΘΘΛΥΚΑ

ΤΜΧ

20

Μεταςχθματιςτζσ
250V+150V

ΤΜΧ

15

ΤΜΧ

15

Φωτιςτικά
Ιςτοφ
Κορυφισ
με
Ακρυλικό κάλυμμα

ΤΜΧ

10

Χαλφβδινθ ςτιλθ 3
μζτρων

ΤΜΧ

10

τροχόσ

Τάςθσ

Η400Μ

Eκκινθτζσ
πυκνωτζσ

+

ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ &

ΑΛΛΑΓΗ Η’ ΝΣΟΤΙ

ΤΜΧ

1000

ΑΛΛΑΓΗ
ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ

ΤΜΧ

2500

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

400

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

100

ΤΜΧ

16

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΥ
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ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΕ

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

8

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΟ ΦΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

ΤΜΧ

8

ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ

ΤΜΧ

8

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

370

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

500

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΙΣΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

8

ΓΕΙΩΣΘ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ

1

Σελίδα 63

18PROC003474551 2018-07-24
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΡΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

145

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ
3Χ40Α
ΜΟΝΤΑΙΣΜΑ
ΡΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΣΩΛΘΝΕΣ PVC Φ100

ΜΕΤΑ

100

ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

100

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

100

ΤΜΧ

10

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

10

ΑΚΓΥΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΤΜΧ

4

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΟ ΦΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

ΤΜΧ

10

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

100

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5Χ4

100

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
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ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3Χ1,5

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

40

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΑΓΚΥΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

4

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΡΥΛΩΝΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

10

ΓΕΙΩΣΘ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1
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ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΘ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ
ΓΙΑ
ΥΡΑΧΟΝΤΟΣ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

45

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΝΘ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΑΜΟΙΒΘ
ΡΙΝΑΚΑΣ
3Χ40Α ΕΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΤΑΙΣΜΑ
ΓΙΑ
ΡΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΡΟΘΕΤ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΘΣΘ ΑΝΑ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΩ ΜΤΛΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ4

ΜΕΤΑ

100

ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ1,5

ΜΕΤΑ

35

ΤΜΧ

4

ΤΜΧ

2

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ
ΝΑ
ΦΕΑΤΙΑ ΜΕ ΤΜΧ
ΚΑΡΑΚΙ 40Χ40

2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΘΣ
ΑΚΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΙΣΤΟΥ
ΜΕ

ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΓΙΑ
ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΑΗΙ ΜΕ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΣΚΑΨΙΜΟ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΦΕΑΤΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ

100

4
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ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

135

ΕΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
ΡΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
m2

100

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘ
ΡΙΝΑΚΑ ΡΑΟΧΘΣ
ΑΡΠ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΟΥ
ΓΕΩΝΥΜΟΥ
ΣΕ
ΑΛΛΟ ΣΘΜΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΙΣΘΘΤΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΘ
ΑΜΟΙΒΘ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΡΟΘΕΤ
ΘΣΘ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΛΟΥ

1

ΤΝΟΛΑ

€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2018
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ - ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6200+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΘ
ΚΑΜΡΑΝΘ,84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΗΘΝΑΚΘ
- Τθλζφωνο: 2289360100
- Θλ. ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.mykonos.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): Ραροχι Υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ και Επιςκευισ Θλεκτρολογικϊν Δθμοτικϊν Εγκαταςτάςεων
κοινόχρθςτων χϊρων Διμου Μυκόνου 2018, CPV: 50711000-2
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 6200
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεφκυνςθ *……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ [ + Ναι *+ Πχι
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

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

*…...............+
*….+

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
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ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

α) *……+

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
κατάλογοv:
γ) *……+
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, δ) *+ Ναι *+ Πχι
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται ε) *+ Ναι *+ Πχι
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Σρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
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οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

τθσ
γ) *……+

Σμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
τιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
καταδικαςτικι απόφαςθ:

ςτθν β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxxi:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

β)*……+
ακζτθςθ

α)*……+·

β)*……+

των

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
-*……+·
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
-*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

ναΕάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

να

*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, [] Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ
οποιαδιποτε
από
τισ
καταςτάςεισxxvi :

φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
ακόλουκεσ

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
δραςτθριοτιτων, ι

επιχειρθματικϊν

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ -[.......................]
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των -[.......................]
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
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ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Έσει

διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ [.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Έσει

ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*.........…+

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*...................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
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φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
επιβεβαιϊςει ότι:

φορζασ

να *+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα
επιλογισ;

τα

των

απαιτοφμενων Απάντθςθ

απαιτοφμενα

κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxiii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

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

iii

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

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

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

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

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

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

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

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

xi

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

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

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

Σελίδα 83

18PROC003474551 2018-07-24
xxxiii

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

Σελίδα 84

