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Περίληψη διακήρυξησ δημόςιου ηλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ
Ο Διμοσ Νάουςασ προκθρφςςει δθμόςιο θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τθν προμικεια
μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων και αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ και ζνα ςφςτθμα κοινόχρθςτων θλεκτρικϊν
ποδθλάτων δθμόςιασ χριςθσ. (Α/Α 70847 ςυςτήματοσ ΕΗΔΗ )
Φορζασ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Η.Π. Νάουςασ. Η δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει τθν
με Κ.Α. : 02.30.7132.008 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα και του αντίςτοιχου
2019.Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 20142020»ΕΠΑ 2014-2020 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗ /ΜΙS(OPS):5029419. Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΘΜΩΝ ΦΟΡΣΙΗ» Α/Α 1 τθσ πράξθσ 5029419 και ςτο υποζργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ» Α/Α 2 τθσ πράξθσ 5029419, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ.πρωτ. 4755/31-8-2018 του
Περιφερειάρχθ Κεντρικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό ΜIS 5029419.Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΕΠΣΑ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ μζςω του ΠΔΕ. Ποςό
χρθματοδότθςθσ 101.138,12 ευρϊ.
Οι Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ωσ δφο τμιματα:
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΤΝΟΛΟ 81.563,00 πλζον ΦΠΑ 24% 19.575,12 ΤΝΟΛΟ 101.138,12 ευρϊ
TIMH
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΟΝΑΔΟ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Α/Α

CPV

ΣΜΗΜΑ Ι –«Προμήθεια ηλεκτρικϊν αυτοκινήτων και ςταθμϊν φόρτιςησ»
1
2

Ηλεκτροκίνθτο όχθμα
τακμόσ φόρτιςθσ

τεμάχια

2

19.000,00

38.000,00

34144900-7

Σεμάχια

2

4.894,00

9.788,00

31681500-8

φνολο τμήματοσ Ι

47.788,00

ΦΠΑ 24%

11.469,12,
59.257,12

φνολο τμήματοσ Ι με ΦΠΑ 24%
ΣΜΗΜΑ ΙΙ –«Προμήθεια ηλεκτρικϊν κοινόχρηςτων ποδηλάτων»
1
2
3
4

Ηλεκτρικά ποδιλατα
Extra Μπαταρίεσ
Λογιςμικό διαχείριςθσ
Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ
/εκπαίδευςθσ/τεχνικισ
υποςτιριξθσ
φνολο τμήματοσ ΙΙ
ΦΠΑ 24%
φνολο τμήματοσ ΙΙ με ΦΠΑ 24%

τεμάχια

20

1200,00

24.000,00

34421000-7

τεμάχια

5

415,00

2.075,00

31434000-7

τεμάχια

1

7.200,00

7.200,00

48000000-8

Κατ’αποκοπι

1

500,00

500,00

50000000-5

33.775,00
8.106,00
41.881,00

101.138,12
Γενικό ςφνολο Σμήμα Ι και Σμήμα ΙΙ με ΦΠΑ 24%
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΣΜΗΜΑΣΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δφο . Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με
το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ . Η τιμι των προσ προμικεια ειδϊν
δίνεται ςε ευρϊ .
Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν θ Tρίτη 26-2-2019 και ϊρα 17.00.
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Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν θ Παραςκευή 22-3-2019 και ϊρα 17.00.
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτη 28-3-2019 και ϊρα 10.30 π.μ.
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα( ςφμφωνα με το
άρκρο 25, Ν.4412/2016). 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 Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από
τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,
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. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.Δ.Η..-Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά,
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: www.eprocurement.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που
ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29.5.2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Τ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)" . Κάκε προςφορά αυτϊν που
ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υπζρ του Διμου Νάουςασ, φψουσ
1% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ προ ΦΠΑ των προςφερόμενων ειδϊν.(αρκρο 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ) αναλυτικά για το
ΣΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια ηλεκτρικϊν αυτοκινήτων και ςταθμϊν φόρτιςησ», εκτιμϊμενησ αξίασ 477,88 ευρϊ και για το
ΣΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ηλεκτρικϊν κοινόχρηςτων ποδηλάτων», εκτιμϊμενησ αξίασ 337,75 ευρϊ . Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτάει θ διακιρυξθ(αρκρο 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ).
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκεί να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ, υπζρ του Διμου ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Π.Α. (άρκρο 4.1 τθσ
διακιρυξθσ). Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το τμήμα Ι «Προμήθεια ηλεκτρικϊν αυτοκινήτων και ςταθμϊν
φόρτιςησ» ςε 5 μινεσ, ενϊ για το τμήμα ΙΙ «Προμήθεια ηλεκτρικϊν κοινόχρηςτων ποδηλάτων» εντόσ 3 μηνϊν O χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται ςε 7 μινεσ . Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το
αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΗΔΗ, θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Σο ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται
αναρτθμζνα ςτο www naoussa.gr, όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ
ςτον Ελλθνικό Σφπο, κακϊσ και ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΔΘΠΑΦέΛΑΧ 30

Υόλθ

ΡΑΣΩΧΑ

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ

59200

έϊρα

ΕΟΟΑΔΑ

Ξωδικόσ ΡUTS

EL 521

Ψθλζφωνο

2332350328,2332350367

άαξ

2332024260

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο

lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Οαπαβίτςασ Γεϊργιοσ,
Bλάχοσ Χπφροσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.naoussa.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o ΔΘΠΣΧ ΡΑΣΩΧΑΧ και ανικει ςτουσ άορείσ τθσ Γενικισ Ξυβζρνθςθσ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν
υποκζςεων , ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ, και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία , τθν
ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.
β)
Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Δθμαρχίασ 30 Ράουςα τθλ.2332350367,2332350328,
γ)

H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) www.naoussa.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
άορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ξεντρικι Πακεδονία
2014-2020»ΕΧΥΑ 2014-2020 ΞίΔ.ΥΦΑΘΧ /ΠΛS(OPS):5029419
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Ρο «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ ΞΑΛ ΧΨΑΚΠίΡ
άΣΦΨΛΧΘΧ» Α/Α 1 τθσ πράξθσ 5029419 και ςτο υποζργο «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ ΞΣΛΡΣέΦΘΧΨίΡ
ΥΣΔΘΟΑΨίΡ» Α/Α 2 τθσ πράξθσ 5029419, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 2014-2020" με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ.πρωτ. 4755/31-8-2018 του
Υεριφερειάρχθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ και ζχει λάβει
κωδικό ΠIS 5029419.Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαικι Ενωςθ (Ευρωπαικό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ΕΥΨΑ) και από
Εκνικοφσ Υόρουσ μζςω του ΥΔΕ Υοςό χρθματοδότθςθσ 101.138,12 ευρϊ .
Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Ξ.Α. : 02.30.7132.008 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ
του οικονομικοφ ζτουσ 2018 και του αντίςτοιχου 2019 του Διμου Ράουςασ .
Απόφαςθ ζνταξθσ: ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΛΑέΕΛΦΘΧΘΧ Ε.Υ. ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ
ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ Α.Υ.4755/31-8-2018 (ΑΔΑ: ήΕ1έ7ΟΟ-ά8Ο).

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

ΤΜΗΜΑ Ι« Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ»
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τον προμικεια δφο μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων και
αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ από το Διμο τθσ Θρωικισ πόλθσ τθσ Ράουςασ.
Χτθ Ράουςα οι ανάγκεσ κάλυψθσ των αςτικϊν μετακινιςεων των δθμοτϊν και των επιςκεπτϊν
καλφπτονται κυρίωσ με Λ.έ., ταξί ενϊ υπάρχει ζνασ πολφ μικρόσ ςτόλοσ αςτικϊν λεωφορείων που όμωσ
ςυνδζουν κυρίωσ τα χωριά του Ξαλλικρατικοφ Διμου Ράουςασ με τθν πόλθ. ίσ εκ τοφτου, κα ιταν αρκετά
ακριβζσ αν διαπιςτϊναμε πωσ οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ ςτον αςτικό ιςτό τθσ Ράουςασ είναι ελλιπείσ.
Χυνεπϊσ ςχεδιάηεται θ προμικεια μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων πόλθσ ,τα οποία κα είναι
ςτακμευμζνα ςε Χτακμοφσ φόρτιςθσ διάςπαρτουσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ του Διμου. Ψα αυτοκίνθτα, κα
μποροφν να τα χρθςιμοποιοφν είτε οι δθμότεσ τθσ Ράουςασ είτε οι επιςκζπτεσ κάνοντασ χριςθ μιασ ζξυπνθσ
κάρτασ. Ψο φψοσ του αντιτίμου κα οριςτεί από το Διμο Ράουςασ ο οποίοσ κα είναι και ο διαχειριςτισ του
ςυςτιματοσ. Σ χριςτθσ του θλεκτρικοφ αυτοκινιτου κα ζχει τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει το αυτοκίνθτο ςε
κάποιον από τουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ .Πε αυτό τον τρόπο κα δοκεί μια επιπλζον λφςθ ϊςτε να καλυφκοφν
οι ανάγκεσ των μετακινιςεων εντόσ τθσ πόλθσ ενϊ ταυτόχρονα οι κάτοικοι τθσ Ράουςασ κα εξοικειωκοφν με
τθ χριςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων τα οποία ζχουν μθδενικοφσ ρφπουσ και θ πόλθ κα γίνει φιλικότερθ προσ
τουσ χριςτεσ θλεκτρικϊν οχθμάτων μιασ και ςτουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ κα μποροφν να φορτιςτοφν και
θλεκτρικά αυτοκίνθτα που δεν ανικουν ςτο Διμο.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΩΝ ΡΟΔΗΛΑΤΩΝ
Σ Διμοσ Ράουςασ προτίκεται να προμθκευτεί ζνα ςφςτθμα κοινόχρθςτων θλεκτρικϊν ποδθλάτων δθμόςιασ
χριςθσ, με 20 θλεκτρικά πoδιλατα.
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Σ Διμοσ Ράουςασ επιδιϊκει με τθν προμικεια αυτι να δϊςει ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ,
οικονομικι πρόςβαςθ ςε θλεκτρικά ποδιλατα με ςτόχο τθν μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων ςτθν
πόλθ ,ςτθ διευκόλυνςθ των υπολοίπων μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τον περιοριςμό του κυκλοφοριακοφ
φόρτου ςτθν πόλθ και ςτον περιοριςμό τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ και του κορφβου.

Α.Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ
Ψο προςφερόμενο ςφςτθμα κα αποτελείται από τα παρακάτω:



20 θλεκτρικά ποδιλατα µε δυνατότθτα αποςτολισ τθσ κζςθσ τουσ
µζςω ενςωματωμζνου ςυςτιματοσ GPS/ GPRS



Οογιςμικό διαχείριςθσ του όλου ςυςτιματοσ

Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να δίνει ςτουσ χριςτεσ τθν ευχζρεια να παραλάβουν και να χρθςιμοποιιςουν ζνα
ποδιλατο για όςο χρόνο επικυμοφν, επιςτρζφοντασ το ςε κάποιο από τα εγκατεςτθμζνα ςθμεία ςτάκμευςθσ
ποδθλάτων.
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει οπωςδιποτε να παρζχει:

 Αςφάλεια κλειδϊματοσ των ποδθλάτων
 Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ χρθςτϊν.
 Υλθροφόρθςθ µζςω διαδικτφου ςε πραγματικό χρόνο για τθν διακεςιμότθτα ποδθλάτων ςε
οποιονδιποτε από τισ ηϊνεσ ςτάκμευςθσ
 Υλθροφόρθςθ ςτο κζντρο ελζγχου για τθν κζςθ των ποδθλάτων κατά τθν κίνθςθ τουσ
 Υλθροφόρθςθ ςε πραγματικό χρόνο των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ για βλάβεσ του ςυςτιματοσ
 Υλθροφόρθςθ του κζντρου ελζγχου για όλα τα ςτοιχεία λειτουργίασ και χρεϊςεων

Θ παράδοςθ του ςυςτιματοσ κα αφορά το ςφνολο των εργαςιϊν για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ και λειτουργία
ςε ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τον Διμο Ράουςασ.
Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ 81.563,00 πλζον ΦΡΑ 24% 19.575,12 ΣΥΝΟΛΟ 101.138,12 ευρϊ
Α/
Α

1
2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΑΡΑΝΗ
(€)
ΤΜΗΜΑ Ι –«Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ»
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

Θλεκτροκίνθτο όχθμα
Χτακμόσ φόρτιςθσ

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ

CPV

τεμάχια

2

19.000,00

38.000,00

34144900-7

Ψεμάχια

2

4.894,00

9.788,00

31681500-8
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47.788,00
11.469,12
59.257,12

Σφνολο τμιματοσ Ι
ΦΡΑ 24%
Σφνολο τμιματοσ Ι με ΦΡΑ 24%
ΤΜΗΜΑ ΙΙ –«Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων»
1
2
3
4

Θλεκτρικά ποδιλατα
Extra Ππαταρίεσ
Οογιςμικό διαχείρθςθσ

τεμάχια

20

1200,00

24.000,00

34421000-7

τεμάχια

5

415,00

2.075,00

31434000-7

τεμάχια

1

7.200,00

7.200,00

48000000-8

1

500,00

500,00

50000000-5

Ξατ’αποκοπι
Ωπθρεςίεσ
Σφνολο τμιματοσ ΙΙ
ΦΡΑ 24%
Σφνολο τμιματοσ ΙΙ με ΦΡΑ 24%
Γενικό ςφνολο με ΦΡΑ 24% Τμιμα Ι και Τμιμα ΙΙ

33.775,00
8.106,00
41.881,00
101.138,12

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 47.788,00 πλζον
ΦΡΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 33.775,00,πλζον ΦΡΑ
24%.
Υροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ζωσ δφο τμιματα .
Σ μζγιςτοσ αρικμόσ ΨΠΘΠΑΨίΡ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε 2.Ψα κριτιρια για
τον προςδιοριςμό των τμθμάτων που ανατίκενται, ςτθν περίπτωςθ που θ εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ
κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάκεςθ ςε ζναν προςφζροντα τμθμάτων που υπερβαίνουν τον μζγιςτο αρικμό
είναι τα ακόλουκα.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 81.563,00 ΦΡΑ 24% 19.575,12 ΣΥΝΟΛΟ 101.138,12
ευρϊ

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το
ΤΜΗΜΑ 1 :«Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ» ςε πζντε μινεσ

ΤΜΗΜΑ 2 :«Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων», ςε 3 μινεσ .
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ 2731/15-2-2019 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
τιμισ.
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1.4

Θεςμικό πλαίςιο

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. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 2013»,

-

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

-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν.4555/2018
(Α’ 133) «Πεταρρφκμιςθ
Υρόγραμμα Ξλειςκζνθσ»

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι 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 υνζδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

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

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν του ν. 3548/2007
(Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ
διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ 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 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

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

-

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

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
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-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

Ψθ Διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με κωδικό 18DIAB000003803 θ οποία δθμοςιεφτθκε 29-102018 με θμερομθνία λιξθσ 13-11-2018.

-

Θ με αρ.πρωτ. 913/12-2-2019 ςφμφωνθ γνϊμθ από τθν ΕΩΔ ΕΥ ΥΞΠ ζγκριςθσ διακιρυξθσ για το
υποζργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΘΜΩΝ ΦΟΡΣΙΗ Α/Α 1 τθσ πράξθσ 5029419 ,
για το υποζργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ Α/Α 2 τθσ πράξθσ 5029419

-θ αρ.αποφ. 47/2018 Δθμοτικοφ υμβουλίου για υποβολι χρθματοδότθςθσ ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα
«Κεντρικι Μακεδονία »
- θ με αρ.2731/15-2-2019 τεχνικι περιγραφι -τεχνικζσ προδιαγραφζσ .
Απόφαςθ ζνταξθσ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Π.4755/31-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ1Χ7ΛΛ-Φ8Λ).
Η με κωδικό 18DIAB000003803 δθμόςια διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για ΠΡΟΜ.
ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ & ΣΑΘΜΩΝ ΦΟΡΣΙΗ & HΛΕΚΣ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ" του Δ.
ΝΑΟΤΑ
-Αρ.αποφ. 455/2018 δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τθν 16Ηαναμόρφωςθ του τεχνικοφ προγράμματοσ και τθν
521/2018 απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου Νάουςασ για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ και του
ολοκλθρωμζνου πλαιςίου δράςθσ Διμου Νάουςασ ζτουσ 2019
-Αρ.αποφ 33/2019 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικισ επιτροπισ διενζργειασ
και αξιολόγθςθσ ςυμβάςεων.
-θ με αρ.αποφ. 40/2019 οικονομικισ επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.
-Η με αρ. Α/Α 291 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ .- 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

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Ραραςκευι 22-3-2019 και ϊρα 17.00
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ,
από τθν Τρίτθ 26-2-2019 και ϊρα 17.00 .

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν
πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ζλαβε Χυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 70847
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Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 .
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου
4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.naoussa.gr ςτθν διαδρομι : Διαγωνιςμοί –Υροκθρφξεισ
Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον ανάδοχο τθσ προμικειασ

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Σι 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
Υαράρτθμα έ του Υροςαρτιματοσ 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 τουσ
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.
δ) Χε περίπτωςθ φπαρξθσ πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων θ Ανακζτουςα Αρχι είναι υποχρεωμζνθ να
εκδϊςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ αυτισ .

2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. Θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ (ΑΔΑΠ)
2.Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΨΕΩΔ+
3 . Ψα ζντυπα προςφοράσ για το τμιμα 1 και 2
4.Ωπόδειγμα Εγγυθτικϊν επιςτολϊν
5. Θ με αρ.2731/15-2-2019 μελζτθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ
6. Χχζδια ςυμβάςεων
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τλεσ 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
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του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 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 θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
*Συμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, +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) Τταν, 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) Τταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν
ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, Χε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.+
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ έάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)1. 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.

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ
1

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 Υροξενείο τθσ χϊρασ του
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ έάγθσ τθσ 05-10-61.
Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί
Δικθγόρων.
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έάγθσ 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.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν
να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα ,χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Σι 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 Σικονομικοφ έϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το
Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν 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.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Σι 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, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.ά.Π. 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.
Υπόδειγμα ΙΙΙ Eγγυθτικϊν επιςτολϊν .
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
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 Σικονομικοφ έϊρου (Ε.Σ.έ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, 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. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ
3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε
ποςοςτό 1% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ προ άΥΑ των προςφερόμενων ειδϊν , ςτο ποςό των 815,63
ευρϊ.(οκτακόςια δζκα πζντε ευρϊ και εξιντα τρία λεπτά.)και αναλυτικά για το :
ΤΜΗΜΑ 1 : «Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ» », εκτιμϊμενθσ αξίασ
477,88 ευρϊ
ΤΜΗΜΑ 2 : «Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 337,75 ευρϊ .
Χτθν 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, ιτοι μζχρι 240 θμζρεσ , άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 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 2.2.5 δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
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. Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 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 Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997,
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 22ασ
Λουλίου 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 Ξοινοτιτων (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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 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 Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 26θσ
Σκτωβρίου 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 Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ.
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου.
Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν 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
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β) 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.
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.
ι/και
γ) 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: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 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 Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 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 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
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αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 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.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Σ 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
2.2.3.5. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. 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. Ψα 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. Σικονομικόσ 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 δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7 Σικονομικόσ 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.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι
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εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν
Αμυντικοφ Τλικοφ
2.2.5 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτα να
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ . Χτθν
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων+.
Υροσ 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 των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ)
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΛΛ το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Ψο ΨΕΩΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ Α τθσ
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ξατευκυντιριασ Σδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ίέ0ΓΣΨΒ-ΑΞΘ). Ψο ΨΕΩΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ).Χε
όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ), το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ
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.
ίσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ
Διλωςθσ ( ΨΕΩΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Στο ΤΕΥΔ ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια
επιλογισ του Μζρουσ ΙV κριτιρια επιλογισ χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα
του Μζρουσ ΙV:

2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν 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.
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Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.5 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5).
Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Σι 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 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) του άρκρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016
Σι 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 δικαιολογθτικά2:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 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 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.23 και 2.2.3.34 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ O προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει επιπλζον να προςκομίςει
2

Χχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Χθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ4194/2013). Χθμειϊνεται ότι δεν κίγονται
και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι
οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Χφμβαςθ τθσ έάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Υρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το
οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων5.
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 2.2.3.3, 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.
Σι 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 2.2.3.3
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Υρογραμματιςμοφ
και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, 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.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 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 του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
3

4
5

Οαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Ψα εν λόγω
πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Πε εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 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.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Σργανιςμοφ Ψοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. 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 άΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. 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.4. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5 .Σι 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.
Β.6.Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
βάςει τιμισ

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα IΛ τθσ Διακιρυξθσ, για το
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν 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

Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+
2.4.2.1.Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, 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 Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
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/ΕΞ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (άΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.
2.4.2.2.Σ 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 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα αρχι
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» 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 μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Ψα 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 εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Χφςτθμα 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. Ψζτοια 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 Χφραγίδα τθσ έάγθσ (Apostille).
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι,
τα άΕΞ, 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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του
ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σι προςφζροντεσ
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ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΨΕΩΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc,
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Υαράρτθμα ΛΛΛ),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΨΕΩΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2.H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ
Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ
άνω Υαράρτθμα .
Ωπόδειγμα ζντυπου φφλλου ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα VII τθσ διακιρυξθσ. Επιπλζον το
υπόδειγμα φφλλου ςυμμόρφωςθσ (ςε επεξεργάςιμθ μορφι) ςτθν περιοχι του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ.
Χτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ οι παραπομπζσ κα αναφζρονται ςε τεχνικά φυλλάδια, προςπζκτ από τα οποία κα
προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ κάκε τεχνικισ προδιαγραφισ. Ψο φφλλο
ςυμμόρφωςθσ, τα τεχνικά φυλλάδια και τα προςπζκτ για διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ
τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ
προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που απαιτοφνται.
Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
:βάςει τιμισ
[Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να
αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο
“οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ά.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20 %.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό ά.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα
από το ςφςτθμα.
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται .
ίσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦί ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΩΦί προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
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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 ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 7μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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.
Πετά 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. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
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. (έρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (έρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) 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,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ
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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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, 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:
 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν 28-3-2019 και ϊρα 10.30.


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

Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρων 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 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα
λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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) Χτθ 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) Πετά 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) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
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αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο 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. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Χτθν 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. Ψα
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ
προςωρινοφ αναδόχου

δικαιολογθτικϊν

προςωρινοφ

αναδόχου

-

Δικαιολογθτικά

Ψα 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. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Πε 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 Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Τςοι 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 Ψ.Ε.Ω.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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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 2.2.5(κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με
το Ψ.Ε.Ω.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 -2.2.5 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 κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30%. ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο .
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

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.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν
επόμενθ παράγραφο 3.4.
Ψα 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 2.2.6.2.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, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
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Χτθν 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

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Ξάκε 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 ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Χε
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.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15)
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι
Υροςφυγι» 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 άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο
άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..
Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ 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 άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά 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.
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ:
• 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 Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των
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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.
Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΥΥ.
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

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

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 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.

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
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
άΥΑ, 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 .Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
ΥαράρτθμαV τθσ Διακιρυξθσ και 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, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Χε 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 άΥΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και προςκόμιςθσ εγγυθτικϊν καλισ λειτουργίασ για το :
Α. ΤΜΗΜΑ Ι -Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ ,εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ
αξίασ 500 ευρϊ, διάρκειασ ιςχφοσ 1 ετϊν.
Β.ΤΜΗΜΑ ΙΙ – Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων, εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ αξίασ
500 ευρϊ, που καλφπτει αςτοχία υλικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων του κινθτιρα και τθσ μπαταρίασ), και
αντιςκουριακισ προςταςίασ διάρκειασ 2 ετϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του Υροςαρτιματοσ Αϋ.
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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

Υπεργολαβία

4.4.1. Σ 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. Ξατά 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 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.. Χε 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 2.2.6.2 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.
Τταν 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

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

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 τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

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,
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Ψο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 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 ά.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ άΥΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ άΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον ο ανάδοχοσ
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ
τθσ ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (έρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 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 προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε διάςτθμα για τθν:
Α. Για το τμιμα Ι «Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ» εντόσ 5 μθνϊν .
B.Για τθν τμιμα ΙΙ «Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων» εντόσ 3 μθνϊν.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Σ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ :μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και μθχανικι εξζταςθ –πρακτικι
δοκιμαςία.
Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ
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των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε
αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου
208 του Ρ.4412/16.
Ψο αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Σ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ :
Α. Για το τμιμα Ι «Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ»
εντόσ 5 μθνϊν .
B.Για τθν τμιμα ΙΙ «Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων» εντόσ 3 μθνϊν
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι
του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ
επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3

Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο
εξωτερικό

Δεν απαιτείται

6.4

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.4.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.5

Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ

Δεν απαιτείται

6.6

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ
Α. ΤΜΗΜΑ Ι «Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ» , θ εγγυθτικι επιςτολι
καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται κατόπιν και τθσ προςκόμιςθσ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ αξίασ 500
ευρϊ, διάρκειασ ιςχφοσ 1 ζτουσ.

Β.ΤΜΗΜΑ ΙΙ –« Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων», θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ
εκτζλεςθσ επιςτρζφεται κατόπιν και τθσ προςκόμιςθσ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ αξίασ 500 ευρϊ,
που καλφπτει αςτοχία υλικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων του κινθτιρα και τθσ μπαταρίασ), διάρκειασ 2 ετϊν
από τθν θμερομθνία παράδοςθσ .
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Πζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ μθ
ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι
κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Ψο
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι –Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι –«Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ»
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια δφο μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων και
αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ από το Διμο τθσ Θρωικισ πόλθσ τθσ Ράουςασ.
Χτθ Ράουςα οι ανάγκεσ κάλυψθσ των αςτικϊν μετακινιςεων των δθμοτϊν και των επιςκεπτϊν
καλφπτονται κυρίωσ με Λ.έ., ταξί ενϊ υπάρχει ζνασ πολφ μικρόσ ςτόλοσ αςτικϊν λεωφορείων που όμωσ
ςυνδζουν κυρίωσ τα χωριά του Ξαλλικρατικοφ Διμου Ράουςασ με τθν πόλθ. ίσ εκ τοφτου, κα ιταν αρκετά
ακριβζσ αν διαπιςτϊναμε πωσ οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ ςτον αςτικό ιςτό τθσ Ράουςασ είναι ελλιπείσ.
Χυνεπϊσ ςχεδιάηεται θ προμικεια μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων πόλθσ ,τα οποία κα είναι
ςτακμευμζνα ςε Χτακμοφσ φόρτιςθσ διάςπαρτουσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ του Διμου. Ψα αυτοκίνθτα, κα
μποροφν να τα χρθςιμοποιοφν είτε οι δθμότεσ τθσ Ράουςασ είτε οι επιςκζπτεσ κάνοντασ χριςθ μιασ ζξυπνθσ
κάρτασ .Ψο φψοσ του αντιτίμου κα οριςτεί από το Διμο Ράουςασ ο οποίοσ κα είναι και ο διαχειριςτισ του
ςυςτιματοσ. Σ χριςτθσ του θλεκτρικοφ αυτοκινιτου κα ζχει τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει το αυτοκίνθτο ςε
κάποιον από τουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ.
Πε αυτό τον τρόπο κα δοκεί μια επιπλζον λφςθ ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των μετακινιςεων
εντόσ τθσ πόλθσ ενϊ ταυτόχρονα οι κάτοικοι τθσ Ράουςασ κα εξοικειωκοφν με τθ χριςθ θλεκτρικϊν
οχθμάτων τα οποία ζχουν μθδενικοφσ ρφπουσ και θ πόλθ κα γίνει φιλικότερθ προσ τουσ χριςτεσ θλεκτρικϊν
οχθμάτων μιασ και ςτουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ κα μποροφν να φορτιςτοφν και θλεκτρικά αυτοκίνθτα που δεν
ανικουν ςτο Διμο.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων»
Ψα ςυςτιματα μίςκωςθσ δθμόςιασ χριςθσ ποδθλάτων, τυγχάνουν μεγάλθσ αποδοχισ διεκνϊσ και
αποτελοφν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερθ απιχθςθ ςτο κοινό .Υρόκειται για ςυςτιματα όπου μια ομάδα
ποδθλάτων είναι διακζςιμθ προσ χριςθ από μια κοινότθτα χρθςτϊν που αποτελείται από άτομα που δεν
είναι ιδιοκτιτεσ των ποδθλάτων.Oι λόγοι υιοκζτθςθσ ςυςτθμάτων μίςκωςθσ ποδθλάτων είναι πολλοί και
προφανείσ. Αποτελοφν ζνα καυμάςιο μζςο για τθν μείωςθ των ρφπων ςτθν πόλθ και τθν βελτίωςθ τθσ
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υγείασ των χρθςτϊν. Υαρζχουν τθν δυνατότθτα τθσ οικονομικισ και οικολογικισ μετακίνθςθσ και
ςυμβάλλουν ςτθν οικονομία.
Ψο ςφςτθμα μίςκωςθσ ποδθλάτων του Διμου Ράουςασ κα επιτρζπει τθν αυτόματθ μίςκωςθ ποδθλάτων
χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ. Υρόκειται για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ αυτοματοποιθμζνου
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ που κα δίδει ςτουσ πολίτεσ τθν ευχζρεια να παραλάβουν και να χρθςιμοποιιςουν
ζνα θλεκτρικό ποδιλατο για όςο χρόνο επικυμοφν, επιςτρζφοντασ το ςε κάποια από τισ ηϊνεσ ςτάκμευςθσ.
Ψο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ ποδθλάτων κα επιτρζψει ςτον Διμο να προςφζρει ςτουσ πολίτεσ ζνα
ςφγχρονο εργαλείο που κα ςυμβάλει ςτθν μείωςθ των ρφπων και του κορφβου εντόσ πόλθσ, ςτθν
κυκλοφοριακι από ςυμφόρθςθ, ςτθν περιβαντολλογικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθν βελτίωςθ τθσ υγείασ των
πολιτϊν.
Υαράλλθλα με τον τρόπο αυτό κα μπορζςει το ποδιλατο να αποτελζςει ζνα εναλλακτικό μζςο μετακίνθςθσ
των τουριςτϊν και τθσ γνωριμίασ τουσ με τθν πόλθ και τα τοπικά αξιοκζατα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σ Διμοσ Ράουςασ προτίκεται να προμθκευτεί ζνα ςφςτθμα κοινόχρθςτων θλεκτρικϊν ποδθλάτων δθμόςιασ
χριςθσ. Σ Διμοσ Ράουςασ επιδιϊκει με τθν προμικεια αυτι να δϊςει ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ επιςκζπτεσ
τθσ πόλθσ, οικονομικι πρόςβαςθ ςε θλεκτρικά ποδιλατα με ςτόχο τθν μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ των
αυτοκινιτων ςτθν πόλθ, ςτθ διευκόλυνςθ των υπολοίπων μζςων μαηικισ μεταφοράσ ,τον περιοριςμό του
κυκλοφοριακοφ φόρτου ςτθν πόλθ και ςτον περιοριςμό τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ και του κορφβου.
ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είδοσ διαδικαςίασ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
άορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ξεντρικι Πακεδονία
2014-2020» ΕΧΥΑ 2014-2020 ΞίΔ.ΥΦΑΘΧ /ΠΛS(OPS):5029419 Υοςό χρθματοδότθςθσ 101.138,12 ευρϊ .
Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Ξ.Α. :02.30.7132.008 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2018 και του αντίςτοιχου 2019 του Διμου Ράουςασ .
Απόφαςθ ζνταξθσ: ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΛΑέΕΛΦΘΧΘΧ Ε.Υ. ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ
ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ Α.Υ.4755/31-8-2018 (ΑΔΑ: ήΕ1έ7ΟΟ-ά8Ο).

ΕΛΔΣΧ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ
ΘΟΕΞΨΦΣΞΛΡΘΨίΡ
ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ
KAIΧΨΑΚΠίΡ
άΣΦΨΛΧΘΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΞΛΡΘΨΣ
ΣέΘΠΑ
ΧΨΑΚΠΣΧ
άΣΦΨΛΧΘΧ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

ΨΛΠΘ

ΧΩΡΣΟΣ

ΨΕΠΑέΛΑ

2

19.000,00

38.000,00

ΨΕΠΑέΛΑ

2

4.894,00

9.788,00

ΧΩΡΣΟΣ
άΥΑ 24%
ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ

47.788,00
11.469,12
59.257.12

CPV

34144900-7
31681500-8
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άΥΑ

ΤΜΗΜΑ ΙI
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ
ΞΣΛΡΣέΦΘΧΨίΡ
ΥΣΔΘΟΑΨίΡ
ΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΥΣΔΘΟΑΨΑ
ΕέΨΦΑ ΠΥΑΨΑΦΛΕΧ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
/ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ /ΨΕέΡΛΞΘΧ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘ
Χ

ΥΣΧΣΨΘ
ΨΑ

ΨΕΠΑέΛΑ
ΨΕΠΑέΛΑ
ΨΕΠΑέΛΑ
ΞΑΨΑ
ΑΥΣΞΣΥΘ

20
5
1

ΨΛΠΘ

ΧΩΡΣΟΣ

CPV

1.200,00
415,00
7.200,00
500,00

24.000,00
2.075,00
7.200,00
500,00

34421000-7
31434000-7
48000000-8
50000000-5

ΧΩΡΣΟΣ
άΥΑ 24%
ΧΩΡΣΟΣ
ΠΕ
άΥΑ

33.775,00
8.106,00
41.881,00
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ -ΜΕΛΕΤΗ - αρ. πρωτ.: 2731/15-02-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
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«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΤΙΣΗΣ» KAI «ΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΩΝ ΡΟΔΗΛΑΤΩΝ»

Ρροχπολογιςμοφ: 101.138,12 ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνου το ΦΡΑ

TMHMA Ι « ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΤΙΣΗΣ»
ΨΕέΡΛΞΘ ΕΞΚΕΧΘ
Υφιςτάμενθ κατάςταςθ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τον προμικεια

δφο μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων και

αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ από το Διμο τθσ Θρωικισ πόλθσ τθσ Ράουςασ.

Εικόνα 1 Η πόλθ τθσ Νάουςασ από το Google maps
Χτθ Ράουςα οι ανάγκεσ κάλυψθσ των αςτικϊν μετακινιςεων των δθμοτϊν και των επιςκεπτϊν
καλφπτονται κυρίωσ με Λ.έ., ταξί ενϊ υπάρχει ζνασ πολφ μικρόσ ςτόλοσ αςτικϊν λεωφορείων που όμωσ
ςυνδζουν κυρίωσ τα χωριά του Ξαλλικρατικοφ Διμου Ράουςασ με τθν πόλθ. ίσ εκ τοφτου, κα ιταν αρκετά
42
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ακριβζσ αν διαπιςτϊναμε πωσ οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ ςτον αςτικό ιςτό τθσ Ράουςασ είναι ελλιπείσ.
Χυνεπϊσ ςχεδιάηεται θ προμικεια μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων πόλθσ, τα οποία κα είναι

ςτακμευμζνα ςε ςτακμοφσ φόρτιςθσ διάςπαρτουσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ του Διμου. Ψα
αυτοκίνθτα, κα μποροφν να τα χρθςιμοποιοφν είτε οι δθμότεσ τθσ Ράουςασ είτε οι επιςκζπτεσ κάνοντασ
χριςθ μιασ ζξυπνθσ κάρτασ. Ψο φψοσ του αντιτίμου κα οριςτεί από το Διμο Ράουςασ ο οποίοσ κα είναι και
ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ. Σ χριςτθσ του θλεκτρικοφ αυτοκινιτου κα ζχει τθν υποχρζωςθ να
επιςτρζψει το αυτοκίνθτο ςε κάποιον από τουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ.
Πε αυτό τον τρόπο κα δοκεί μια επιπλζον λφςθ ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των μετακινιςεων
εντόσ τθσ πόλθσ ενϊ ταυτόχρονα οι κάτοικοι τθσ Ράουςασ κα εξοικειωκοφν με τθ χριςθ θλεκτρικϊν
οχθμάτων τα οποία ζχουν μθδενικοφσ ρφπουσ και θ πόλθ κα γίνει φιλικότερθ προσ τουσ

χριςτεσ

θλεκτρικϊν οχθμάτων μιασ και ςτουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ κα μποροφν να φορτιςτοφν και θλεκτρικά
αυτοκίνθτα που δεν ανικουν ςτο Διμο. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν κα υλοποιθκοφν δφο
ςτακμοί φόρτιςθσ . Σ πρϊτοσ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα εγκαταςτακεί πλθςίον του κτιρίου «Βζτλανσ» ενϊ ο
δεφτεροσ κα τοποκετθκεί ςτο χϊρου ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων του Δθμαρχείου τθσ Ράουςασ. Σι ςτακμοί
φόρτιςθσ κα ςυνδεκοφν με τθ παροχι ρεφματοσ των δφο κτιρίων ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ των οποίων κα
εγκαταςτακοφν και το κόςτοσ ςφνδεςθσ

τουσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κόςτοσ κτίςθσ των ςτακμϊν

φόρτιςθσ.
Αναλυτικότερα, ςτο ςτακμό φόρτιςθσ που κα τοποκετθκεί πλθςίον του κτιρίου τθσ “Βζτλανσ” οι
ανάγκεσ θλεκτροδότθςθσ τoυ κα καλυφτοφν από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου μζςω υπογειοποιθμζνου
αγωγοφ τφπου NYY 5x 16mm2 ι ίδιου τφπου και μεγαλφτερθσ διατομισ και μικουσ 60 μζτρων . Ψο
ενδεικτικό ςθμείο και θ όδευςθ του αγωγοφ παρουςιάηονται παρακάτω.
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Αντίςτοιχα, ςτο ςτακμό φόρτιςθσ του Δθμαρχείου οι ανάγκεσ θλεκτροδότθςθσ του κα καλυφτοφν
από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου μζςω υπογειοποιθμζνου αγωγοφ τφπου NYY 5x 16mm2 ι ίδιου τφπου
και μεγαλφτερθσ διατομισ και μικουσ 20 μζτρων . Ψο ενδεικτικό ςθμείο και θ όδευςθ του αγωγοφ
παρουςιάηονται παρακάτω.
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ΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ I «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΤΙΣΗΣ»

ΕΛΔΣΧ
Θλεκτροκίνθτο
όχθμα

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧ
ΘΧSSΧ
ΨΕΠ

Χτακμόσ φόρτιςθσ

ΨΕΠ

ΨΛΠΘ

ΧΩΡΣΟΣ

CPV

ΥΟΘΚΣΧ
19.000,00

38.000,00

34144900-7

4894,00

9.788,00

31681500-8

2
2
Χφνολο
47.788,00
ά.Υ.Α.(24
11.469,12
Χφνολο με άΥΑ 59.257,12
24%
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Σι αναφερόμενεσ τιμζσ διαμορφϊκθκαν μετά από ζρευνα που ζκανε θ Ωπθρεςία ςτισ
τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου ςε αντίςτοιχα είδθ και περιλαμβάνει τθν τιμι μεταφοράσ και τον τόπο
παράδοςθσ

που

κα

κακοριςτεί

46

από

τθν

υπθρεςία.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

Aρκρο 1Ο Αντικείμενο
Θ παροφςα αφορά ςτθ προμικεια ςυςτθμάτων που αφοροφν τθν προμικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και
ςτακμϊν φόρτιςθσ θλεκτρικϊν αυτοκινιτων. Σι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ προζκυψαν από τθ
διαβοφλευςθ με κωδικό 18DIAB000003803 του ΞΘΔΠΘΧ.

Αρκρο 2ο Τεχνικζσ προδιαγραφζσ

Ψα προςφερόμενα είδθ οφείλουν να είναι, ςφμφωνα με τισπαρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ:
Ηλεκτρικά αυτοκίνθτα

Ψα αυτοκίνθτα κα πρζπει να κινοφνται αποκλειςτικά και μόνο με θλεκτρικι ενζργεια
Ψο ελάχιςτο μζγεκοσ των τροχϊν ορίηεται ςτισ 13 ίντςεσ
Θ κίνθςθ τουσ κα πρζπει να πραγματοποιείται από θλεκτροκινθτιρα ιςχφοσ 59kW (79 ίππων)
τουλάχιςτον
Θ κζςθ του οδθγοφ κα πρζπει να βρίςκεται ςτα αριςτερά
Σι εκπομπζσ ρφπων CO2 κα πρζπει να είναι μθδενικζσ.
Ψο αμάξωμα κα διακζτει τζςςερισ κφρεσ για τουσ επιβάτεσ και μία, τουλάχιςτον, επιπλζον κφρα για
αποςκευζσ.
Σ ελάχιςτοσ αρικμόσ των κζςεων επιβατϊν ορίηεται ςτισ 4
Ψα οχιματα κα διακζτουν θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ με κεντρικό κλείδωμα και τθλεχειριςμό.
Θ ιςχφσ του κινθτιρα του κάκε αυτοκινιτου δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 100 ίππουσ.
Ψα οχιματα κα διακζτουν κλιματιςμό
Ψα οχιματα κα διακζτουν πλιρωσ λειτουργικό θχοςφςτθμα με δυνατότθτα αναπαραγωγισ
ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν και αρχείων mp3
Ψα οχιματα κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα όργανα και τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που κα
εξαςφαλίηουν τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του.
Ψο ςφςτθμα πζδθςθσ κα διακζτει ςφςτθμα ABS
Ψα οχιματα κα διακζτουν ςφςτθμα διεφκυνςθσ με θλεκτρικι υποβοικθςθ
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα κα πρζπει να είναι 125 km/h τουλάχιςτον.
Κα πρζπει να διακζτει αερόςακουσ οδθγοφσ και ςυνοδθγοφ, τουλάχιςτον
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Εφεδρικό τροχό
Ψα οχιματα κα πρζπει να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα
Εγγφθςθ μπαταρίασ 5 χρόνια ι 100.000 χιλιόμετρα, τουλάχιςτον
Ππαταρία λικίου αποκθκευτικισ ικανότθτασ 17 kWh τουλάχιςτον
Ψεχνικά φυλλάδια

Στακμοί φόρτιςθσ
Ξάκε ςτακμόσ φόρτιςθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φόρτιςθσ δφο , τουλάχιςτον,
οχθμάτων
Θ ιςχφσ ανά ςθμείο φόρτιςθσ ορίηεται ςτα 20 kW , τουλάχιςτον
Σι ςτακμοί φόρτιςθσ κα λειτουργοφν με τριφαςικι παροχι ρεφματοσ (50Hz, 400V)
Κα τοποκετθκοφν κατάλλθλεσ θλεκτρικζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςτθν παροχι του κάκε ςτακμοφ
φόρτιςθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία τουσ.
Ξάκε ςθμείο φόρτιςθσ κα πρζπει, θ παροχι του, να αςφαλιςτεί με ρελζ διαρροισ τφπου
Ξάκε ςθμείο φόρτιςθσ κα πρζπει να διακζτει μια πρίηα τφπου ςοφκο τουλάχιςτον
Ξάκε ςθμείο φόρτιςθσ κα πρζπει να διακζτει μετρθτι ενζργειασ
Σ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα πρζπει να ζχει δείκτθ προςταςίασ IP54 ι ανϊτερο
Σ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθσ αντοχισ ςε κροφςθ κατά IK10 ι ανϊτερο
Σ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τθν ευρωπαϊκι οδθγία RoHs
Ψο ςφςτθμα ακροδεκτϊν του κάκε ςθμείο φόρτιςθσ κα είναι τφπου Typ2
Θ φόρτιςθ ςε κάκε ςθμείο κα πρζπει να ενεργοποιείται μόνο όταν διαγνωςκεί θ κατάλλθλι ζξυπνθ
κάρτα δθμότθ.
Σι ςτακμοί φόρτιςθσ κα πρζπει να είναι καινοφργιοι και αμεταχείριςτοι

3. Ψα θλεκτρονικά αυτοκίνθτα και οι ςτακμοί φόρτιςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ διάρκειασ 1 ζτουσ .
Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:
Για τθν «Ρρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ»
1.

Υιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO9001:2008 ι ιςοδφναμα, εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα
ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ που να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ
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οριςμζνων προδιαγραφϊν ι προτφπων ςε καταςκευι ι εμπορία θλεκτρικϊν και ςυμβατικϊν
αυτοκινιτων

2.

Υιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO14001:2004 ι ιςοδφναμα ,εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα
ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ που να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ
οριςμζνων προδιαγραφϊν ι προτφπων ςε καταςκευι ι ε μ π ο ρ ί α θλεκτρικϊν και ςυμβατικϊν
αυτοκινιτων
3.
Σι ςτακμοί φόρτιςθσ που κα προτείνει ο προμθκευτισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από
πιςτοποιθτικά ISO9001:2008, ISO14001:2004 ι ιςοδφναμα του καταςκευαςτι τουσ.
Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυνεργάηονται με
μονάδεσ παραγωγισ των προμθκευόμενων υλικϊν οι οποίεσ ζχουν πιςτοποίθςθ ISO 9001 .
Τμιμα Ι :Σ προμθκευτισ οφείλει να προςκομίςει ςτον Διμο Ράουςασ όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά
ποιότθτασ και καταςκευισ των αυτοκινιτων και των ςτακμϊν φόρτιςθσ τουσ. Επίςθσ ,οφείλει να
προςκομίςει ςτον Διμο Ράουςασ και τυχόν πιςτοποιιςεισ από τθν ΕΕ ι άλλο φορζα του παραπάνω
εξοπλιςμοφ .

ΤΜΗΜΑ ΙΙ « ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΩΝ ΡΟΔΗΛΑΤΩΝ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

Ψα ςυςτιματα μίςκωςθσ δθμόςιασ χριςθσ ποδθλάτων, τυγχάνουν μεγάλθσ αποδοχισ διεκνϊσ και
αποτελοφν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερθ απιχθςθ ςτο κοινό. Υρόκειται για ςυςτιματα όπου μια ομάδα
ποδθλάτων είναι διακζςιμθ προσ χριςθ από μια κοινότθτα χρθςτϊν που αποτελείται από άτομα που δεν
είναι ιδιοκτιτεσ των ποδθλάτων. Σι λόγοι υιοκζτθςθσ ςυςτθμάτων μίςκωςθσ ποδθλάτων είναι πολλοί και
προφανείσ. Αποτελοφν ζνα καυμάςιο μζςο για τθν μείωςθ των ρφπων ςτθν πόλθ και τθν βελτίωςθ τθσ
υγείασ των χρθςτϊν. Υαρζχουν τθν δυνατότθτα τθσ οικονομικισ και οικολογικισ μετακίνθςθσ και
ςυμβάλλουν ςτθν οικονομία.
Ψο ςφςτθμα μίςκωςθσ ποδθλάτων του Διμου Ράουςασ κα επιτρζπει τθν αυτόματθ μίςκωςθ
ποδθλάτων χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ. Υρόκειται για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ
αυτοματοποιθμζνου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ που κα δίδει ςτουσ πολίτεσ τθν ευχζρεια να παραλάβουν
και να χρθςιμοποιιςουν ζνα θλεκτρικό ποδιλατο για όςο χρόνο επικυμοφν, επιςτρζφοντασ το ςε κάποια
από τισ ηϊνεσ ςτάκμευςθσ.
Ψο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ ποδθλάτων κα επιτρζψει ςτον Διμο να προςφζρει ςτουσ πολίτεσ ζνα
ςφγχρονο εργαλείο που κα ςυμβάλει ςτθν μείωςθ των ρφπων και του κορφβου εντόσ πόλθσ, ςτθν
κυκλοφοριακι αποςυμφόρθςθ, ςτθν περιβαλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθν βελτίωςθ τθσ υγείασ των
πολιτϊν.
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Υαράλλθλα, με τον τρόπο αυτό κα μπορζςει το ποδιλατο να αποτελζςει ζνα εναλλακτικό μζςο
μετακίνθςθσ των τουριςτϊν και τθσ γνωριμίασ τουσ με τθν πόλθ και τα τοπικά αξιοκζατα.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Διμοσ Ράουςασ προτίκεται να προμθκευτεί ζνα ςφςτθμα κοινόχρθςτων θλεκτρικϊν ποδθλάτων
δθμόςιασ χριςθσ. Σι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ προζκυψαν από τθ διαβοφλευςθ με κωδικό
18DIAB000003803 του ΞΘΔΠΘΧ.
Σ Διμοσ Ράουςασ επιδιϊκει με τθν προμικεια αυτι να δϊςει ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ
πόλθσ, οικονομικι πρόςβαςθ ςε θλεκτρικά ποδιλατα με ςτόχο τθν μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ των
αυτοκινιτων ςτθν πόλθ, ςτθ διευκόλυνςθ των υπολοίπων μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τον περιοριςμό του
κυκλοφοριακοφ φόρτου ςτθν πόλθ και ςτον περιοριςμό τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ και του κορφβου.
1. Υεριγραφι του ςυςτιματοσ
Ψο προςφερόμενο ςφςτθμα κα αποτελείται από τα παρακάτω:













20 θλεκτρικά ποδιλατα µε δυνατότθτα αποςτολισ τθσ κζςθσ τουσ µζςω ενςωματωμζνου
ςυςτιματοσ GPS / GPRS
Οογιςμικό διαχείριςθσ του όλου ςυςτιματοσ
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να δίνει ςτουσ χριςτεσ τθν ευχζρεια να παραλάβουν και να
χρθςιμοποιιςουν ζνα ποδιλατο για όςο χρόνο επικυμοφν, επιςτρζφοντασ το ςε κάποιο από τα
οριοκετθμζνα ςθμεία ςτάκμευςθσ (χωρίσ ειδικι καταςκευι).
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει οπωςδιποτε να παρζχει:
Αςφάλεια κλειδϊματοσ των ποδθλάτων
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ χρθςτϊν
Υλθροφόρθςθ µζςω διαδικτφου ςε πραγματικό χρόνο για τθν διακεςιμότθτα ποδθλάτων ςε
οποιονδιποτε από τισ ηϊνεσ ςτάκμευςθσ
Υλθροφόρθςθ ςτο κζντρο ελζγχου για τθν κζςθ των ποδθλάτων κατά τθν κίνθςθ τουσ
Υλθροφόρθςθ ςε πραγματικό χρόνο των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ για βλάβεσ του ςυςτιματοσ
Υλθροφόρθςθ του κζντρου ελζγχου για όλα τα ςτοιχεία λειτουργίασ και χρεϊςεων

Θ παράδοςθ του ςυςτιματοσ κα αφορά το ςφνολο των εργαςιϊν για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ και
λειτουργία ςε ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τον Διμο Ράουςασ (Ενδεικτικά έϊροσ Βζτλανσ, Υλατεία
Ξαρατάςου, Θρϊο).
2. Οειτουργία του ςυςτιματοσ
Υρόςβαςθ ςε ζνα ποδιλατο κα πρζπει να μπορεί να αποκτιςει κάποιοσ µε τθν χριςθ ειδικισ εφαρμογισ
για ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα και µε χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ/χρεωςτικισ του κάρτασ.
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει με λεπτομζρεια τθν διαδικαςία χριςθσ τθσ πιςτωτικισ
κάρτασ και τθν ςυμβατότθτα τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου με τουσ ιςχφοντεσ τεχνικοφσ κανόνεσ και
πρακτικζσ.
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Τακτικοί - Περιςταςιακοί Χριςτεσ
Σι χριςτεσ του ςυςτιματοσ κα κατεβάηουν ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο τθν εφαρμογι από τθν ειδικι
ςιμανςθ ςτο ποδιλατο που βρίςκεται ςε μια από τισ ηϊνεσ ςτάκμευςθσ.
Πόλισ ανοίξουν τθν εφαρμογι ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο, το λογιςμικό κα τουσ ηθτιςει να
ταυτοποιιςουν τον αρικμό του τθλεφϊνου τουσ κακϊσ και να ςυνδζςουν τθν πιςτωτικι τουσ κάρτα ι
άλλθ μζκοδο πλθρωμισ (paypal / viva).
Πόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία (που πραγματοποιείται μόνο μια φορά), είναι ζτοιμοι για να παραλάβουν
ζνα ποδιλατο.
3. Διαδικαςία παραλαβισ και επιςτροφισ ενόσ ποδθλάτου

Θ διαδικαςία παραλαβισ και επιςτροφισ ενόσ ποδθλάτου είναι κα πρζπει να είναι απλι.
ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΥΣΔΘΟΑΨΣΩ
Σι χριςτεσ, αφοφ πρϊτα ζχουν κάνει εγγραφι ςτθν υπθρεςία, πθγαίνουν ςε μια από τισ ηϊνεσ
ςτάκμευςθσ, πλθςιάηουν το ποδιλατο και μζςα από τθν ειδικι εφαρμογι, θ θλεκτρονικι κλειδαριά
ανοίγει αυτόματα και το ποδιλατο είναι ζτοιμο για χριςθ.
ΕΥΛΧΨΦΣάΘ ΥΣΔΘΟΑΨΣΩ
Ξατά τθν επιςτροφι του ποδθλάτου, οι χριςτεσ κα πρζπει να τοποκετιςουν το ποδιλατο ςε μια από τισ
ηϊνεσ ςτάκμευςθσ που υποδεικνφονται ςτθν ειδικι εφαρμογι. O χριςτθσ χρθςιμοποιϊντασ και πάλι τθν
ειδικι εφαρμογι ςτο κινθτό του τθλζφωνο κλειδϊνει τθν θλεκτρονικι κλειδαριά και θ μίςκωςθ ςταματά.
Θ χρζωςθ πραγματοποιείται για τον χρόνο χριςθσ του ποδθλάτου ςφμφωνα με τθν πολιτικι χρζωςθσ.
4. Απαιτιςεισ για τα θλεκτρικά ποδιλατα
Ψα ποδιλατα κα πρζπει να είναι καταςκευζσ κατάλλθλεσ για χριςθ εντόσ πόλθσ ενϊ παράλλθλα κα
πρζπει να είναι ανκεκτικά ςε φκορζσ και ςε δφςκολθ χριςθ. Κα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο
ςφςτθμα GPS / GPRS για να δίνουν πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο ςτο λογιςμικό ελζγχου του
ςυςτιματοσ για: τθν κζςθ τουσ, τθν κίνθςθ τουσ και τθν ςτάκμευςι τουσ. Ψο ςφςτθμα GPS / GPRS κα
πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομο και να τροφοδοτείται από τθν μπαταρία του ποδθλάτου.
Ψο ςφςτθμα GPS/GPRS αποτελεί απαραίτθτθ προδιαγραφι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ με δεδομζνθ τθν
υψθλι αξία του ποδθλάτου και τθν ζκκεςθ του ςε κινδφνουσ κλοπισ και βανδαλιςμοφ. Ψα ποδιλατα κα
είναι μονίμωσ δικτυωμζνα μεταξφ τουσ µζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GPRS) και κα φιλοξενοφν το
λογιςμικό ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ.
Ψα θλεκτρονικά ςυςτιματα των ποδθλάτων κα πρζπει να λειτουργοφν ςε κερμοκραςίεσ που
ςυναντϊνται ςτθν Ελλάδα ενϊ δεν κα πρζπει να επθρεάηονται από βροχοπτϊςεισ και χιονοπτϊςεισ.
Ψα ποδιλατα κα πρζπει να ζχουν ρυκμιηόμενο φψοσ ςζλασ (για φψοσ χρθςτϊν από 1,5 m και άνω). Κα
πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνα για εφκολθ οδιγθςθ και από τα δφο φφλα. Σ ςκελετόσ τουσ κα πρζπει

52

19PROC004525091 2019-02-26
53

ειδικισ καταςκευισ από αλουμίνιο ι κράμα χάλυβα με αντιςκωριακζσ ιδιότθτεσ, χαμθλισ ειςόδου και
να διακζτει προςτατευτικό κάλυμμα για τθν αλυςίδα και για τον δίςκο κίνθςθσ.
Ψα ποδιλατα κα πρζπει να τθροφν όλα τα ςχετικά πρότυπα αςφαλείασ.
Θ διενζργεια των κατάλλθλων προςαρμογϊν του ποδθλάτου ςτο ςϊμα του χριςτθ κα πρζπει να γίνεται με
ευκολία. Θ κζςθ τθσ ςζλασ κα πρζπει να είναι ρυκμιηόμενθ κακ’ φψοσ (με εφκολο και απλό τρόπο) μθ
αποςπϊμενθ. Θ ςζλα κα πρζπει να είναι άνετθ και ανατομικι με ειδικό απορροφθτικό υλικό (τηελ) για
απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.
Αναφορικά με τθν εμφάνιςθ, τα ποδιλατα κα πρζπει να διακζτουν χαρακτθριςτικά για χριςθ κυρίωσ ςτθν
πόλθ. Σ χρωματιςμόσ και θ αιςκθτικι των ποδθλάτων κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται εφκολα
διακριτά. Σ χρωματιςμόσ των ποδθλάτων κα είναι ςε διακριτά χρϊματα ενϊ κα φζρουν ςχετικά ςιματα με
το όνομα του ςυςτιματοσ και του Διμου Ράουςασ. Θ ςιμανςθ κα πρζπει να γίνει ςε ςυνεργαςία με
τθν Ψεχνικι Ωπθρεςία του Διμου Ράουςασ.
Ψα ποδιλατα κα πρζπει να διακζτουν εμπρόςκιο καλάκι ικανισ χωρθτικότθτασ με εργονομικό
ςχεδιαςμό, το οποίο κα πρζπει να ζχει υποδοχι κινθτοφ τθλεφϊνου και USB κφρα για τθ φόρτιςθ του.
Πε τον τρόπο αυτό κα εξυπθρετοφνται οι χριςτεσ κακϊσ κινοφνται.
Ψα ποδιλατα κα πρζπει να διακζτουν οκόνθ πλθροφόρθςθσ των χρθςτϊν LCD όπου κα αναγράφεται
κατ ελάχιςτον ςε πραγματικό χρόνο θ ιςχφσ τθσ μπαταρίασ που απομζνει κακϊσ και θ υπολειπόμενθ
απόςταςθ ποδθλαςίασ που μπορεί να διανφςει ο χριςτθσ.
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα υποβοικθςθσ δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 25km/h (ςτα 25km/h κα πρζπει να
κόβεται θ υποβοικθςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία).
Τφποσ μοτζρ
Motor:
Motor
Max
Range:
Motor
Motor RPM: 210rpm

Torque:
Assist
type:

22
Speed:
Inner

20/25
Gear

36V/250W
N.M
Km/h
100KM
Motor

Σι τροχοί των ποδθλάτων κα πρζπει να διακζτουν ςτεφάνια και ελαςτικά ιδανικά για χριςθ ςε
άςφαλτο και λαςπωτιρεσ και ςτουσ δφο τροχοφσ. Ψα ελαςτικά κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα
από υλικό που δεν χρειάηεται φοφςκωμα και δεν κα πρζπει να διακζτουν αεροκαλάμουσ προκειμζνου να
είναι ευκολότερθ θ ςυντιρθςθ τουσ. Χτον οπίςκιο χϊρο του ποδθλάτου κα πρζπει να υπάρχει ειδικόσ
χϊροσ για τθν προβολι μθνυμάτων.
Χτο ποδιλατο κα πρζπει να γίνεται χριςθ ανοξείδωτων υλικϊν ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό (τιμόνι,
μπουλόνια τροχϊν κλπ).
Ψα ποδιλατα κα πρζπει να κινοφνται με χριςθ ιμάντα και όχι αλυςίδασ. Υρόκειται για μια ςφγχρονθ
μορφι μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ που ζχει πλεονεκτιματα ωσ προσ τθν χαλάρωςθ και δεν ςκουριάηει.
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Ψα ποδιλατα κα πρζπει να διακζτουν εςωτερικό θλεκτρονικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ που κα
χρθςιμοποιείται για βραχυχρόνια ςτάκμευςθ μεταξφ των ηωνϊν ςτάκμευςθσ. Ψο εςωτερικό ςφςτθμα
κλειδϊματοσ κα πρζπει να είναι ενςωματωμζνο επί του ςκελετοφ του ποδθλάτου και να δίνει τθν
δυνατότθτα ςτον χριςτθ μζςω ειδικισ εφαρμογισ του λογιςμικοφ, να κλειδϊνει το ποδιλατο του
βραχυπρόκεςμα εκτόσ των ηωνϊν ςτάκμευςθσ. Θ χρζωςθ κατά τθν βραχυπρόκεςμθ ςτάκμευςθ εκτόσ των
ηωνϊν ςτάκμευςθσ δεν κα ςταματά.
Δεν υπάρχουν βάςεισ ςτάκμευςθσ το ςφςτθμα είναι free float/ dockless δθλαδι διαφορετικισ πιο ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ. Επίςθσ δεν υπάρχουν ςτακμοί αλλά battery swap δθλαδι το ςυνεργείο ςυντιρθςθσ αλλάηει
βάςει αναγκϊν τισ αποφορτιςμζνεσ μπαταρίεσ με νζεσ φορτιςμζνεσ.
Θ μπαταρία κα πρζπει να είναι ιόντων λικίου, αποςπϊμενθ µε αντικλεπτικό ςφςτθμα και με διάρκεια ηωισ
που να αντιςτοιχεί ςε τουλάχιςτον 700 επαναφορτίςεισ.
Τφποσμπαταρίασ
Battery:36V.14AH
BatteryType:LithiumBattery
Battery Charger: DC42V 2A/6A

Ψα ποδιλατα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ που καλφπτει αςτοχία
υλικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων του κινθτιρα και τθσ μπαταρίασ), και αντιςκουριακισ προςταςίασ
διάρκειασ 2 ετϊν .
Σι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ των ποδθλάτων παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα :

Πζγιςτοσ αρικμόσ
επαναφορτίςεων

≥700

Πζγιςτοσ χρόνοσ επαναφόρτιςθσ

Ζωσ 5 ϊρεσ

Χφςτθμα κίνθςθσ
Χκελετόσ

Λμάντασ
Αλουμίνιο ι κράμα χάλυβα

Ανάρτθςθ
Ηάντεσ

Ελαςτικά
Χυνολικό βάροσ

Χε πρόςκιο τροχό
Ελαφριάσ καταςκευισ για χριςθ ςε άςφαλτο
Ωλικό που δεν χρειάηεται φοφςκωμα και δεν
ξεφουςκϊνουν
Ξάτω από 25kg χωρίσ τθν μπαταρία

Χιμανςθ

Χε ςυνεννόθςθ με τθν Ψεχνικι Ωπθρεςία

Χφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ

Ενςωματωμζνο ςτο ποδιλατο GPS/GPRS
ςφςτθμα για μεταφορά δεδομζνων κζςθσ και
κίνθςθσ ςτο κζντρο ελζγχου

Αιςκθτιρασ κίνθςθσ και
κραδαςμϊν

ΡΑΛ
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Πζγιςτθ κατανάλωςθ data

Τχι μεγαλφτερθ από 50MB ανά ποδιλατο ανά
μινα

Πζγιςτθ αυτονομία με πλιρωσ
φορτιςμζνθ μπαταρία
Πζγιςτθ τελικι ταχφτθτα

Ψουλάχιςτον 80km
25km/h (ςτα 25km/h κα πρζπει να κόβεται θ
υποβοικθςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία)

Πζγιςτθ ιςχφσ θλεκτροκινθτιρα
Ψφποσ μπαταρίασ

250Watt
Αποςπϊμενθ με αντικλεπτικό ςφςτθμα,
μπαταρία Λόντων Οικίου

άτερά

ΡΑΛ

άϊτα (εμπρόσ/πίςω)

ΡΑΛ

Χζλα

Πε απορρόφθςθ των κραδαςμϊν και με
ςφςτθμα ρφκμιςθσ του φψουσ
Quick release

Ξολιζ ςζλασ
Ωποδοχι κινθτοφ τθλεφϊνου και
κφρα USB

ΡΑΛ

LCD οκόνθ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

ΡΑΛ
2 ζτθ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ.
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5. Απαιτιςεισ λογιςμικοφ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ
Ψο αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί µζςω ειδικισ εφαρμογισ λογιςμικοφ που κα
πρζπει να είναι διακζςιμθ ςτον Διμο Ράουςασ είτε µζςω τοπικισ εγκατάςταςθσ είτε µζςω
απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ. Ψο λογιςμικό κα φροντίηει για τθν ολοκλθρωμζνθ και εφρυκμθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ κοινόχρθςτων θλεκτρικϊν ποδθλάτων και κα παρζχει δυνατότθτεσ ζκδοςθσ
ςτοιχείων χρζωςθσ, χριςθσ και on-line παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ.
Θ πρόςβαςθ κα πρζπει να επιτυγχάνεται µε αςφάλεια µζςω ενόσ απλοφ browser χωρίσ να
απαιτείται θ εγκατάςταςθ ειδικοφ λογιςμικοφ ςτουσ υπολογιςτζσ του Διμου Ράουςασ. Σι
εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ κα χρθςιμοποιθκοφν απλά τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ τουσ (username και
password). Πε τον τρόπο αυτό κα παρζχεται δυνατότθτα πρόςβαςθσ από παντοφ, ςτακερότθτα ςτθν
απόδοςθ, ςυνεχισ διακεςιμότθτα αλλά και πλιρθσ ζλεγχοσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
Θ εφαρμογι κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ εξισ λειτουργίεσ :
1. Χυνεχι επικοινωνία µε τα ποδιλατα και ζλεγχοσ των μθχανιςμϊν κλειδϊματοσ των
ποδθλάτων και ταυτοποίθςθσ των χρθςτϊν
2. Απομακρυςμζνο θλεκτρονικό κλείδωμα των ποδθλάτων µε βλάβθ
3. Δυνατότθτα εγγραφισ χρθςτϊν µε καταγραφι ςτοιχείων ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτο
ςφςτθμα
4. Ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων χριςθσ
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να διατθρεί πλιρθ ςτατιςτικά ςτοιχεία κίνθςθσ των ποδθλάτων να εκδίδει
ςτατιςτικά ςτοιχεία και ωσ προσ τον χριςτθ και ωσ προσ το κάκε ποδιλατο. Υιο ςυγκεκριμζνα κα
πρζπει να παρζχονται ςτατιςτικά ςτοιχεία για βλάβεσ που ζχουν παρουςιαςκεί, κίνθςθ των
ποδθλάτων, κίνθςθ των χρθςτϊν, κλπ.
Ψο λογιςμικό διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να διακζτει τισ εξισ προδιαγραφζσ :
1. Ρα είναι προςπελάςιμο µζςω κοινοφ περιθγθτι ιςτοςελίδων (browser)
2. Ρα υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα μεταβολισ των χρεϊςεων και τιμολογιακισ ςτρατθγικισ
ανάλογα µε τθν τιμολογιακι πολιτικι του Διμου Ράουςασ
3. Ρα επιτρζπει τισ μετατροπζσ και βελτιϊςεισ του, ανάλογα µε τα αιτιματα του Διμου
Ράουςασ
4. Ρα παρζχει ςτον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ, ςε πραγματικό χρόνο, πλθροφορίεσ
αναφορικά µε τθν καλι λειτουργία των ποδθλάτων και τθ διακεςιμότθτα των ποδθλάτων ςε
κάκε ηϊνθ ςτάκμευςθσ
5. Ρα δθμιουργεί αυτόματα αλλά και µε χειροκίνθτο τρόπο αναφορζσ µε τθ χριςθ τθσ
θμζρασ, αναλυτικά και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία των ηωνϊν ςτάκμευςθσ, ποδθλάτων,
χρθςτϊν, ομάδων κλπ
6. Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα αποκλειςμοφ και άρςθσ αποκλειςμοφ ςε ςυγκεκριμζνουσ
χριςτεσ (πχ όςων δεν ζκαναν ςωςτι χριςθ του ςυςτιματοσ)
7. Ρα μπορεί να προςαρμοςτεί εικαςτικά ςτθν ταυτότθτα του Διμου Ράουςασ
8. Ρα ςτζλνει μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τισ επιςκευζσ / διορκϊςεισ που
πρζπει να γίνουν.
Υλθροφορίεσ για τισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ µζςω διαδικτφου. Σι
χριςτεσ κα μποροφν από ειδικι ιςτοςελίδα να ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ, ςτα
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διακζςιμα ποδιλατα ςε κάκε ηϊνθ ςτάκμευςθσ ςε πραγματικό χρόνο και ςτθν κατάςταςθ των
διακζςιμων ποδθλάτων.
Θ ιςτοςελίδα κα είναι πλιρωσ προςαρμοςμζνθ ςτθν ταυτότθτα του ςυςτιματοσ περιζχοντασ τα λογότυπα
και τα χρϊματα του ςυςτιματοσ ενϊ θ δομισ τθσ κα αποφαςιςκεί από κοινοφ µε τον Διμο Ράουςασ.
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6. Mobile web site ι native app
Ξακϊσ είναι ςθμαντικι θ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για το ςφςτθμα και θ on- line ενθμζρωςθ για τθν
διακεςιμότθτα ποδθλάτων κατά τθν διάρκεια τθσ κίνθςθσ των κατοίκων, κα παρζχεται λογιςμικό για χριςθ
ςε κινθτά τθλζφωνα προκειμζνου να πραγματοποιοφνται on-line ςυναλλαγζσ με χριςθ
πιςτωτικισ/χρεωςτικισ κάρτασ και να γίνεται ενθμζρωςθ των χρθςτϊν αναφορικά με τθ διαδρομι τουσ
κακϊσ και τθσ αυτονομίασ τθσ μπαταρίασ.
Θ εφαρμογι ςε κινθτά τθλζφωνα κα είναι είτε native για λειτουργία ςε περιβάλλον Android και iOS είτε
responsive web site με δυνατότθτα προςαρμογισ ςε διαφορετικοφσ τφπουσ ανάλυςθσ οκονϊν και
φορθτϊν ςυςκευϊν.
Θ εφαρμογι κα επιτρζπει τθν οριοκζτθςθ των ηωνϊν ςτάκμευςθσ, κα επιτρζπει τθν αυτόματθ χρζωςθ
του λογαριαςμοφ των χρθςτϊν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε διαδρομισ, κακϊσ επίςθσ κα εκδίδει και
παραςτατικά. Επιπρόςκετα, κα δίνει τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ πικανισ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ
του ποδθλάτου, και κα περιλαμβάνει βοθκθτικό οδθγό χριςθσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.
7. έρόνοσ Υαράδοςθσ του ςυςτιματοσ
Σ χρόνοσ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ.
8. Εγχειρίδια
Σ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςτα Ελλθνικά όλα τα απαραίτθτα εγχειρίδια
οδθγιϊν χριςθσ & ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ που προβλζπονται από τον καταςκευαςτι του
ςυςτιματοσ που προςφζρει.
9. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ
Σ ανάδοχοσ οφείλει να εκπαιδεφςει το προςωπικό του Διμου Ράουςασ για διάςτθμα 3 θμερϊν. Θ
εκπαίδευςθ αυτι κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Ράουςασ. Χτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ αυτισ κα
είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ με τθ ςωςτι χριςθ και ςυντιρθςθ του.
Χτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να προετοιμαςτεί κατάλλθλα θ ομάδα διαχείριςθσ – υποςτιριξθσ – διοικθτικισ
μζριμνασ του ςυςτιματοσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει και να διαχειριςκεί το ςφςτθμα. θ
επιτυχθμζνθ εκπαίδευςθ ςε ςφςτθμα μίςκωςθσ ποδθλάτων κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ομάδεσ
:
- Διαχειριςτζσ και διοικθτικι μζριμνα
- Ψεχνικό προςωπικό
Θ προςφερόμενθ εκπαίδευςθ κα είναι προςαρμοςμζνθ ςτθν κατανόθςθ τθσ Ψεχνικισ πρόταςθσ, καλφπτοντασ
τα παρακάτω επίπεδα:
- Οειτουργικό επίπεδο
- Ψεχνικό επίπεδο
Κα πρζπει να προτακεί πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 6 ωρϊν ςτο Υροςωπικό διαχείριςθσ των λειτουργιϊν του
κόμβου, 6 ωρϊν ςτο Ψεχνικό προςωπικό ςυντιρθςθσ ςτακμϊν και ποδθλάτων και 2 ωρϊν ςτο Ψεχνικό
προςωπικό ςυντιρθςθσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και λογιςμικοφ
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10. Εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ και κζςθ ςε λειτουργία
Τλα τα παραπάνω ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κα εγκαταςτακοφν ςτα ςθμεία τοποκζτθςθσ των
ποδθλάτων που ζχουν ιδθ αποφαςιςκεί από τον Διμο Ράουςασ. Σ Ανάδοχοσ του ζργου κα αναλάβει τθν
πλιρθ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ. Σ Διμοσ κα αναλάβει τθν παροχι των
ελάχιςτων υποδομϊν που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ (παροχι SIM καρτϊν (μια κάρτα /
ποδιλατο με μζγιςτθ μθνιαία κατανάλωςθ data 50 MB).
11. ΧΩΠΥΟΘΦίΠΑΨΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΨΕέΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧάΣΦΑΧ
Χτθν τεχνικι προςφορά κα δίνεται θ προςφερόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
που δεν μπορεί να είναι δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 2 ζτθ.
Επίςθσ, ςτθν τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφι του
προςφερόμενου ςυςτιματοσ, ςυνοδευόμενθ από τεχνικά φυλλάδια, prospectus, κλπ από τα οποία
κα προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ του. Υαράλλθλα κα πρζπει να
προςκομιςκεί εντόσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τιμοκατάλογοσ με τα πιο αναλϊςιμα ανταλλακτικά
του ςυςτιματοσ κακϊσ το κόςτοσ αντικατάςταςθσ των μπαταριϊν του και του ςυςτιματοσ φόρτιςθσ
τουσ.
Χτθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να επιςυναφκεί «πελατολόγιο» του καταςκευαςτι από το οποίο
κα αποδεικνφεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ παρόμοιων ςυςτθμάτων που ζχει εγκαταςτιςει ζωσ τϊρα.

Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων
Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:




Υιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO9001:2008 ι ιςοδφναμα, εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα
ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ που να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ
οριςμζνων προδιαγραφϊν ι προτφπων ςε καταςκευι και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων
κοινοχριςτων ποδθλάτων και ςτθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ με ςαφι αναφορά ςε προδιαγραφζσ
ι πρότυπα.
Υιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO14001:2004 ι ιςοδφναμα, εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα
ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ που να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ
οριςμζνων προδιαγραφϊν ι προτφπων ςε καταςκευι και εγκατάςταςθ αυτοματοποιθμζνων
ςυςτθμάτων κοινοχριςτων ποδθλάτων κακϊσ και ςχετικϊν εφαρμογϊν λογιςμικοφ.

59

19PROC004525091 2019-02-26
60

Τμιμα ΙΙ :Σ προμθκευτισ οφείλει να προςκομίςει ςτον Διμο Ράουςασ όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά
ποιότθτασ και καταςκευισ των ποδθλάτων. Επίςθσ ,οφείλει να προςκομίςει ςτον Διμο Ράουςασ και
τυχόν πιςτοποιιςεισ από τθν ΕΕ ι άλλο φορζα του παραπάνω εξοπλιςμοφ .Σ καταςκευαςτισ του
ςυςτιματοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO9001:2008 ι ιςοδφναμα, εκδιδόμενα από
επίςθμα ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ που να βεβαιϊνουν
τθν τιρθςθ οριςμζνων προδιαγραφϊν ι προτφπων ςε καταςκευι και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων
κοινοχριςτων ποδθλάτων και ςτθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ με ςαφι αναφορά ςε
προδιαγραφζσ ι πρότυπα. Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO14001:2004 ι
ιςοδφναμα, εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ
αρμοδιότθτασ που να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ οριςμζνων προδιαγραφϊν ι προτφπων ςε καταςκευι και
εγκατάςταςθ αυτοματοποιθμζνων ςυςτθμάτων κοινοχριςτων ποδθλάτων κακϊσ και ςχετικϊν
εφαρμογϊν λογιςμικοφ.

Ριςτοποιθτικά πρότυπα Αςφάλειασ για τθν κυκλοφορία των θλεκτρικϊν ποδθλάτων είναι :

1.Ψο EN 15194 για το θλεκτρικό μζροσ του ποδθλάτου
2. θ οδθγία EN 14764 .
ΥΦΣΕΞΨΛΠΘΧΘ ΞΣΧΨΣΩΧ – ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ του ςυςτιματοσ ζχει ωσ εξισ :
Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινοχριςτων ποδθλάτων

CPV

ΕΛΔΘ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΨΛΠΘ

ΧΩΡΣΟΣ

Θλεκτρικά Υοδιλατα

τεμάχια

20

1.200,00

24.000,00

34421000-7

Extra Ππαταρίεσ

τεμάχια

5

415,00

2.075,00

31434000-7

Οογιςμικό Διαχείριςθσ

τεμάχια

1

7.200,00

7.200,00

48000000-8

Ωπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ/Εκπαίδευςθσ/Ψεχνικισ
Ωποςτιριξθσ

κατ'αποκοπι

1

500,00

500,00

50000000-5

Χυνολικό Υροεκτιμϊμενο Ξόςτοσ Ωποζργου (χωρίσ άΥΑ)

33.775,00

άΥΑ (24%)

8.106,00

Χυνολικό Υροεκτιμϊμενο Ξόςτοσ Ωποζργου (χωρίσ άΥΑ)

41.881,00

Σ ΧΩΡΨΑΑΧ

ΒΟΑέΣΧ ΧΥΩΦΣΧ
ΠΘέΑΡΣΟΣΓΣΧ ΠΘέΑΡΛΞΣΧ

Σ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ Θ/Π

ΥΑΟΑΛΑΧ ΓΕίΦΓΛΣΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΧ ΠΘέΑΡΛΞΣΧ Ψ.Ε.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII-Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
1. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ
Σνομαςία Ψράπεηασ ..............................................
Ξατάςτθμα ..............................................
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΨΞ - τθλ-FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ ............................
ΕΩΦί ....................................................

Υροσ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αρικμόν .......................................................................

για

ΕΥΩ........................................................
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι

του

ποςοφ

των

ΕΩΦί

...............................................................

.................................................................................

υπζρ

(και

ολογράφωσ)

τθσ

Εταιρείασ

............................................................................................................. , οδόσ ........................................................... ,
αρικμόσ ........................, ΨΞ.....................................(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1)
............................................ , (2) ..................................................... , κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν
ςυμμετοχι τθσ εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ………….
.............................................................................

ςφμφωνα

για
με

τθν

τθν
υπ'

προμικεια

………….

αρικ.

................................................... Διακιρυξθ ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω
εταιρείασ κακ' όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5 ) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και
μασ βαρφνει.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το
ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν................................................................................................
ΧΘΠΕΛίΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΑΥΕΗΑ
Σ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ
Διακιρυξθ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΡΥΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν
Ψράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)
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2. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ
Σνομαςία Ψράπεηασ ..............................................
Ξατάςτθμα ..............................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ ...........................
ΕΩΦί ....................................................

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΨΞ - τθλ-FAX)

Υροσ:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αρικμόν ........................................................................ για
ΕΥΩ........................................................
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ΕΩΦί ............................ (και ολογράφωσ) ........................................... ςτο οποίο και μόνο
περιορίηεται

θ

υποχρζωςι

μασ,

................................................................................. ,

υπζρ

τθσ

οδόσ ............................................................. ,

Εταιρείασ
αρικμόσ

.................... , ΨΞ ...................................... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1)
............................................ , (2) ..................................................... , κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν
καλι εκτζλεςθ από αυτι των όρων τθσ

ςφμβαςθσ, που υπόγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια …………..

................................................ (αρικμόσ διακιρυξθσ ................ / ....... ) προσ κάλυψθ αναγκϊν του Διμου
Ράουςασ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ ά.Υ.Α. αξίασ

Θρωικισ Υόλεωσ

ΕΩΦί αυτισ.

Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε(5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και
μασ βαρφνει.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια
άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΡΥΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν
Ψράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)

3 Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ
Σνομαςία Ψράπεηασ ..............................................
Ξατάςτθμα ..............................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ ...........................
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΨΞ - τθλ-FAX)

ΕΩΦί ....................................................
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Υροσ:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ υπ' αρικμόν ......................................................................... για
ΕΥΩ........................................................
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ΕΩΦί ............................ (και ολογράφωσ) ........................................... ςτο οποίο και μόνο
περιορίηεται

θ

υποχρζωςι

................................................................................. ,

μασ,

υπζρ

τθσ

οδόσ ............................................................. ,

Εταιρείασ
αρικμόσ

.................... , ΨΞ ...................................... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1)
............................................ , (2) ..................................................... , κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν
καλι λειτουργία των παραδοκζντων από αυτι ειδϊν με
αρικμό ςφμβαςθσ ............................................. , που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία (ζνωςθ
εταιρειϊν) για τθν προμικεια ειδϊν με κωδικοφσ .......................................................... (αρικμόσ διακιρυξθσ
.......... / ......... ) προσ κάλυψθ αναγκϊν του Διμου Θρωικισ Υόλθσ Ράουςασ αξίασ εκ

ΕΩΦί αυτισ.

Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και
μασ βαρφνει.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν .................................................. ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΡΥΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν
Ψράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV– Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΤΜΗΜΑ I «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΤΙΣΗΣ»

ΤΜΗΜΑ Ι ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΤΙΣΗΣ

Α/Α

1

ΤΙΜΗ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

Θλεκτροκίνθτο
όχθμα

ΨΕΠ

2

Χτακμόσ φόρτιςθσ

ΨΕΠ

2

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

2
Σφνολο
Φ.Ρ.Α.(24%)
Σφνολο με ΦΡΑ
24%

Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ

Ωπογραφι – ςφραγίδα
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ « ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΩΝ ΡΟΔΗΛΑΤΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινοχριςτων ποδθλάτων
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

TEM

20

TEM

5

TEM

1

Ξατά
αποκοπι

1

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ

Θλεκτρικά ποδιλατα
2
3
4

Extra Ππαταρίεσ
Οογιςμικό διαχείριςθσ

Ωπθρεςίεσ
Εγκατάςταςθσ
/Εκπαίδευςθσ/Ψεχνικισ
Ωποςτιριξθσ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Σ ΥΦΣΧάΕΦίΡ

Ωπογραφι – ςφραγίδα
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ΡΑΑΤΗΜΑ V-ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι 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)
- Σνομαςία: *ΔΘΠΣΧ Θ.Υ. ΡΑΣΩΧΑΧ]
- Ξωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα άορζα ΞΘΠΔΘΧ : *…………]
- Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ / Υόλθ / Ψαχ. Ξωδικόσ: **ΔΘΠΑΦέΛΑΧ 30 / ΡΑΣΩΧΑ / 59200]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΟΑΥΑΒΛΨΧΑΧ ΓΕίΦΓΛΣΧ,ΒΟΑέΣΧ ΧΥΩΦΣΧ]
- Ψθλζφωνο: *2332350367,2332350328,
- Θλ. ταχυδρομείο: *lapavitsas@naoussa.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.naoussa..gr]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Ψίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): Δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ με αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ Υρομικεια
μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων και αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ και ζνα ςφςτθμα
κοινόχρθςτων θλεκτρικϊν ποδθλάτων δθμόςιασ χριςθσ CPV34144900-7, 31681500-8, 34421000-7
31434000-7, 48000000-8, 50000000-5

- Ξωδικόσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ: *………………………….]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *2]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΣΟΕΧ ΣΛ ΩΥΣΟΣΛΥΕΧ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΕΧ ΧΕ ΞΑΚΕ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΨΕΩΔ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΧΩΠΥΟΘΦίΚΣΩΡ ΑΥΣ
ΨΣΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ άΣΦΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Υλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑάΠ):
Εάν δεν υπάρχει ΑάΠ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Ψθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Σ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
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.
Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Πθτρϊο
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
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:

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ραι *+ Τχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ραι *+ Τχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Σ 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
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

γ) *……+

δ) *+ Ραι *+ Τχι

ε) *+ Ραι *+ Τχι

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Σ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ραι *+ Τχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Υροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Ξατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Ξατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ 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:
Σνοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Ψθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Σ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ραι *+Τχι
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 ΣΕΤΔ 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: Ρλθροφορίεσ 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)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Σ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ραι *+Τχι
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
Χτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·


νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·



παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Ωπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ραι *+ Τχι
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) Υροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ραι *+ Τχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
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φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
xx
(«αυτοκάκαρςθ») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα
λιφκθκανxxi:

αποκλειςμοφ
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) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ραι *+ Τχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) έϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Υοιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Υωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Πζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Πε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Σ 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
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ραι *+ Τχι
-*+ Ραι *+ Τχι

γ.1) *+ Ραι *+ Τχι
-*+ Ραι *+ Τχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ραι *+ Τχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ραι *+ Τχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):xxiv
*……+*……+*……+
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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
Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ραι *+ Τχι
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»);
*+ Ραι *+ Τχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ραι *+ Τχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
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
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Υαρακζςτε 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 διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ραι *+ Τχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ραι *+ Τχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Χελίδα 75

19PROC004525091 2019-02-26
76

ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ραι *+ Τχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Ζχει

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ραι *+ Τχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν *+ Ραι *+ Τχι
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ραι *+ Τχι
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 αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ραι *+ Τχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ραι *+ Τχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Ππορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ραι *+ Τχι
επιβεβαιϊςει ότι:
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
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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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Χυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ραι *+ Τχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Τςον 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 των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Υλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ραι *+ Τχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
έρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ραι *+ Τχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ραι *+ Τχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Πόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Πόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxv, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Ξατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxvi:
2) Σ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxvii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Χτθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Σ οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Σ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Σ οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Υεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ραι *+ Τχι
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διενζργεια ελζγχωνxxxviii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Σι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Σ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Ψο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Σ οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Σ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxxxix το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Σ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ραι *+ Τχι

*+ Ραι *+ Τχι

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ραι *+ Τχι
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τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ραι *+ Τχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ραι *+ Τχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ 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
αναφζρονταιxl, 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
δωρεάνxli.
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 Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 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

Χε 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
ευρϊκαι/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

Ψα 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

Χφμφωνα 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

Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Χφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Χτον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Χφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων 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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Υεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 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

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

Τπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Χυμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 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.
xiv

Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ
Σκτωβρίου 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

Όπωσ 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.Υ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Χφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ( 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

Σικονομικόσ 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

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

Χτθν 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

Χθμειϊνεται 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

Τπωσ 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 Ξανονιςμό ΕΕΕΧ
(Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Τπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Υρβλ άρκρο 48.
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xxxi

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

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ άΥΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Υρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Τπωσ περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxv

Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxvi

Υρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xxxvii

Τςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΨΕΩΔ.
xxxviii

Σ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xxxix

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΨΕΩΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xl

Υρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xli

Ωπό 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.
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI: ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Νάουςα …….

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. ΡΩΤ. …………

ΔΗΜΟΣ Η.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑ ΤΗΝ
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΤΙΣΗΣ
Στθ Νάουςα ςιμερα,

οι υπογεγραμμζνοι:

1. Κουτςογιάννθσ Νικόλαοσ Διμαρχοσ Νάουςασ ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του Διμου Νάουςασ και
2 ο ………………………………… , με Α.Δ.Τ. ………………… και Α.Φ.Μ. …………….. Δ.Ο.Υ. …………..,ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ ………………………………….. επιχείρθςθσ που εδρεφει ςτθν ………………. ………………που κα
αποκαλείται παρακάτω «ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,
λαμβάνοντασ υπόψθ :
1. Ψισ διατάξεισ του Ρ.3463/06 (άΕΞ 114/Α/2006) « Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων».
2. Ψο Ρόμο 4412/2016( άΕΞ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων , Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν
(Υροςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Ρο «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ ΞΑΛ

ΧΨΑΚΠίΡ άΣΦΨΛΧΘΧ» Α/Α 1 τθσ πράξθσ 5029419 , θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 2014-2020" με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ.πρωτ. 4755/31-8-2018 του
Υεριφερειάρχθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ και ζχει λάβει
κωδικό ΠIS 5029419.Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαικι Ενωςθ (Ευρωπαικό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ΕΥΨΑ) και
από Εκνικοφσ Υόρουσ μζςω του ΥΔΕ Υοςό χρθματοδότθςθσ 101.138,12 ευρϊ .
4. Ψθν υπ’ αρικμό ……………….. ………….ςχετικι μελζτθ.
5. .Ψθν με αρικμό ……………… απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ
6.Ψθν υπ’ αρικμ. ………………. ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΠ ………………………)
7. Ψθν υπ’ αρικμ. ……………….(ΑΔΑ ………………….) απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν
οποία κατακυρϊνεται θ προμικεια, με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ
ΑΩΨΣΞΛΡΘΨίΡ ΞΑΛ ΧΨΑΚΠίΡ άΣΦΨΛΧΘΧ ………………………. για το Διμο Ράουςασ ςτον …………………….
με
…………………… ……… …….. . με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά .
Υροκειμζνου ο Διμοσ Ράουςασ να προβεί ςτθν προμικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και αντίςτοιχουσ
ςτακμοφσ φόρτιςθσ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 59.257,12 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του άΥΑ , για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν του.
Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι:
ΑΘΟ 1°

Χελίδα 89

19PROC004525091 2019-02-26
90

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ

Θ παροφςα αφορά τθν προμικεια 2 μικρϊν θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων και 2 αντίςτοιχων
ςτακμϊν φόρτιςθσ ςτο Διμο τθσ Θρωικισ πόλθσ τθσ Ράουςασ. Σ πρϊτοσ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα
εγκαταςτακεί πλθςίον του κτιρίου «Βζτλανσ» ενϊ ο δεφτεροσ κα τοποκετθκεί ςτο χϊρου ςτάκμευςθσ
αυτοκινιτων του Δθμαρχείου τθσ Ράουςασ. Σι ςτακμοί φόρτιςθσ κα ςυνδεκοφν με τθ παροχι ρεφματοσ
των δφο κτιρίων ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ των οποίων κα εγκαταςτακοφν και το κόςτοσ ςφνδεςθσ τουσ
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κόςτοσ κτίςθσ των ςτακμϊν φόρτιςθσ. Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του
δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ.
ο

ΑΘΟ 2
Συνολικι δαπάνθ

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ
προμικεια ανζρχεται ςτο φψοσ των ………………. ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ά.Υ.Α. . Ο προμθκευτισ
εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο τθσ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ, ανεξάρτθτα αν, ςτο χρονικό διάςτθμα που
ορίηεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ι όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ μετά
από παράταςθ που χορθγικθκε, αυξθκεί από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία το κόςτοσ των προμθκευόμενων
ειδϊν.

Α/Α

1
2

ΕΛΔΣΧ

ΠΣΡΑΔΑ
TIMH
ΧΩΡΣΟΛΞΘ
ΥΣΧΣΨΘΨΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ
ΠΣΡΑΔΣΧ
ΔΑΥΑΡΘ (€)
ΨΠΘΠΑ Λ –«Υρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ»

CPV

τεμάχια

2

34144900-7

Ψεμάχια
Χτακμόσ φόρτιςθσ
Χφνολο τμιματοσ Λ
άΥΑ 24%
Χφνολο τμιματοσ Λ με άΥΑ 24%

2

31681500-8

Θλεκτροκίνθτο όχθμα

Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον Κ.Α. 02.30.7132.008 του προχπολογιςμοφ εξόδων ζτουσ 2018
και του αντίςτοιχου 2019 του Διμου Ράουςασ.
Αρκρο 3

ο

Χρόνοσ τόποσ τρόποσ παράδοςθσ

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου (άρκρα
208 και 221,

Ρ.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ

χρόνο. Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι και
μθχανικι εξζταςθ ,παρουςία του προμθκευτι και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ για
τθν καταςκευι των ςτακμϊν φόρτιςθσ , ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν
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προςφορά του. Ψα θλεκτρικά αυτοκίνθτα κα προςκομιςτοφν και κα παραδοκοφν ελεφκερα επί εδάφουσ
ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου ςτθ Ράουςα με ζξοδα του ανάδοχου.
Σ προμθκευτισ δεν ζχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία ζγκαιρθσ παράδοςθσ οποιουδιποτε είδουσ,
γιατί θ προςφορά του υποδθλϊνει ότι είναι ςε κζςθ, αναλαμβάνοντασ τθν προμικεια, να τθν εκτελζςει
μζςα ςτα όρια τθσ ςφμβαςθσ.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί, με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ
μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, να μετατίκεται ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που
ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν ι ςε περιπτϊςεισ
που ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Χτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
Άρκρο 4– Ειδικζσ υποχρεϊςεισ αναδόχου
Τλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτθν προςφορά του
προμθκευτι και κα είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα ςυςτιματα που αναφζρονται ςε αυτι. Επίςθσ κα
ςυνοδεφονται από τα παρελκόμενα που αναφζρονται ςτισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και
ςτθν Υροςφορά του προμθκευτι.
Θ προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ ςχετικισ με τον διαγωνιςμό Διακιρυξθσ.
Σ ανάδοχοσ κα προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ζκδοςθ πινακίδων και τθσ πρϊτθσ
άδειασ κυκλοφορίασ ςε όςα από τα προςφερόμενα είδθ απαιτείται. Ψα ζξοδα ζκδοςθσ πινακίδων κακϊσ
και τθσ πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ κα βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ψα ζξοδα εκπαίδευςθσ χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί βαρφνουν τον ανάδοχο . Θ
εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ Ράουςασ.
Ψο χρϊμα κακϊσ και οι επιγραφζσ που πρζπει να φζρουν τα υπό προμικεια είδθ με ευανάγνωςτα
ςτοιχεία και ευμεγζκθ γράμματα κα κακοριςτοφν από το Διμο.
Αρκρο 5ο
Εγγυιςεισ
Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ ……………… € , το οποίο αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 5 % επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ά.Υ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από
τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και προςκόμιςθσ εγγυθτικϊν
καλισ λειτουργίασ για το :
ΨΠΘΠΑ Λ -Υρομικεια θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ ,εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ
αξίασ 500 ευρϊ, διάρκειασ ιςχφοσ 1 ετϊν.
Χτθ παροφςα ςφμβαςθ ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν
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οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. ο Διμοσ
διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι.
Σι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου
προϊόντοσ και αποςτολισ ςτο διμο του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν
τον προμθκευτι.
Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και
ςτα μθχανιματα του διμου, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ
τθσ βλάβθσ που προξζνθςε . Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου μπορεί να του
επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ωσ αποηθμίωςθ για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο
προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.
Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ
νόμιμεσ ςυνζπειεσ .Σ Υρομθκευτισ κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια κα είναι ςφμφωνα με
τθ μελζτθ .
Σ Διμοσ Ράουςασ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει
ότι παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι (αρκρο 5.2 τθσ διακιρυξθσ)

ΑΘΟ 6ο
Τρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται μετά τθν παραλαβι τθσ
προμικειασ Θ καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από
τισ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νομίμων κρατιςεων.
Τα τιμολόγια κα εκδίδονται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του
Διμου Νάουςασ Θ πλθρωμι κα γίνεται, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι του
αντίςτοιχου τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου οριςτικισ ποςοτικισ – ποιοτικισ
παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει . Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν
όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το Δθμόςιο, ειςφορζσ φόροσ ειςοδιματοσ τζλθ ταξινόμθςθσ κλπ. κατά το
χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν
κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
ΑΘΟ 7o
Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει 5 μινεσ
ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν ……….
Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο
ςυμβαλλόμενα μζρθ β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό
διάςτθμα τθσ παράταςθσ δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο6.1. τθσ …………..
διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ ιςχφοσ είναι δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν
και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου και τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικι Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ.
.

ΑΘΟ 8o
Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Τρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν
Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται:

α)οι διατάξεισ του Ρ. 4412/ 2016
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β)οι όροι τθσ παροφςασ και
γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ (άρκρο 129 Ρ. 4412/216)
Σ ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για
εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ξάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το
ελλθνικό ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο.
Ψο κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ
που υπζγραψαν τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο
Ράουςασ και ζνα (1) ζλαβε ο προμθκευτισ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ Η.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Νάουςα …….

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. ΡΩΤ. …………

ΔΗΜΟΣ Η.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑ ΤΗΝ
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΩΝ ΡΟΔΗΛΑΤΩΝ
Χτθ Ράουςα ςιμερα,

οι υπογεγραμμζνοι:

2. Ξουτςογιάννθσ Ρικόλαοσ Διμαρχοσ Ράουςασ ενεργϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του Διμου Ράουςασ και
2 ο ………………………………… , με Α.Δ.Ψ. ………………… και Α.ά.Π. …………….. Δ.Σ.Ω. …………..,ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ ………………………………….. επιχείρθςθσ που εδρεφει ςτθν ………………. ………………που κα αποκαλείται
παρακάτω «ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘΧ», ςυμφωνοφμε τα επόμενα,
λαμβάνοντασ υπόψθ :
1. Ψισ διατάξεισ του Ρ.3463/06 (άΕΞ 114/Α/2006) « Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων».
2. Ψο Ρόμο 4412/2016( άΕΞ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων , Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν
(Υροςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Ρο «ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ ΞΣΛΡΣέΦΘΧΨίΡ

ΥΣΔΘΟΑΨίΡ » Α/Α 2 τθσ πράξθσ 5029419 , θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 2014-2020" με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ.πρωτ. 4755/31-8-2018 του
Υεριφερειάρχθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ και ζχει λάβει
κωδικό ΠIS 5029419.Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαικι Ενωςθ (Ευρωπαικό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ΕΥΨΑ) και
από Εκνικοφσ Υόρουσ μζςω του ΥΔΕ Υοςό χρθματοδότθςθσ 101.138,12 ευρϊ .
4. Ψθν υπ’ αρικμό ……………….. ………….ςχετικι μελζτθ.
5. .Ψθν με αρικμό ……………… απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ
6.Ψθν υπ’ αρικμ. ………………. ςχετικι διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ………………………)
7. Ψθν υπ’ αρικμ. ……………….(ΑΔΑ ………………….) απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν
οποία κατακυρϊνεται θ προμικεια, με τθν οποία αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ΘΟΕΞΨΦΛΞίΡ
ΞΣΛΡΣέΦΘΧΨίΡ ΥΣΔΘΟΑΨίΡ ………………………. για το Διμο Ράουςασ ςτον ……………………. με …………………… ………
…….. . με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά .
Υροκειμζνου ο Διμοσ Ράουςασ να προβεί ςτθν προμικεια κοινοχριςτων ποδθλάτων και λογιςμικοφ
διαχείρθςθσ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 41.881,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του άΥΑ .
Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι:
ΑΘΟ 1°
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ

Θ παροφςα αφορά τθν προμικεια 20 θλεκτρικϊν ποδθλάτων με λογιςμικό διαχείριςθσ με 5
extra μπαταρίεσ και υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ /εκπαίδευςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ .
Ρρομικεια θλεκτρικϊν κοινοχριςτων ποδθλάτων

CPV

ΕΛΔΘ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΨΛΠΘ
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Θλεκτρικά Υοδιλατα

τεμάχια

20

34421000-7

Extra Ππαταρίεσ

τεμάχια

5

31434000-7

Οογιςμικό Διαχείριςθσ

τεμάχια

1

48000000-8

Ωπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ/Εκπαίδευςθσ/Ψεχνικισ
Ωποςτιριξθσ

κατ'αποκοπι

1

50000000-5

Χφνολο τμιματοσ ΛΛ (χωρίσ άΥΑ)
άΥΑ (24%)
Χφνολο τμιματοσ ΛΛ ( με άΥΑ)

Απαγορεφεται ρθτά θ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ.
ο

ΑΘΟ 2
Συνολικι δαπάνθ

Θ ςυνολικι δαπάνθ, ςφμφωνα και με τθν προςφορά του προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ
προμικεια ανζρχεται ςτο φψοσ των ………………. ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ά.Υ.Α. . Ο προμθκευτισ
εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο τθσ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ, ανεξάρτθτα αν, ςτο χρονικό διάςτθμα που
ορίηεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ι όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ μετά
από παράταςθ που χορθγικθκε, αυξθκεί από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία το κόςτοσ των προμθκευόμενων
ειδϊν.Θ Δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τον Κ.Α. 02.30.7132.008 του προχπολογιςμοφ εξόδων ζτουσ 2018 και
του αντίςτοιχου 2019 του Διμου Ράουςασ.
Αρκρο 3

ο

Χρόνοσ τόποσ τρόποσ παράδοςθσ
Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου (άρκρα 208 και
221,

Ρ.4412/2016). Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Ξατά τθ

διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι και μθχανικι εξζταςθ
,παρουςία του προμθκευτι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν προςφορά του. Ψα

θλεκτρικά ποδιλατα κα προςκομιςτοφν και κα παραδοκοφν ελεφκερα επί εδάφουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ
του Διμου ςτθ Ράουςα με ζξοδα του ανάδοχου.
Σ προμθκευτισ δεν ζχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία ζγκαιρθσ παράδοςθσ οποιουδιποτε είδουσ,
γιατί θ προςφορά του υποδθλϊνει ότι είναι ςε κζςθ, αναλαμβάνοντασ τθν προμικεια, να τθν εκτελζςει
μζςα ςτα όρια τθσ ςφμβαςθσ.
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Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί, με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ
μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, να μετατίκεται ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που
ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν ι ςε περιπτϊςεισ
που ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Χτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
Άρκρο 4– Ειδικζσ υποχρεϊςεισ αναδόχου
Τλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτθν προςφορά του
προμθκευτι και κα είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα ςυςτιματα που αναφζρονται ςε αυτι. Επίςθσ κα
ςυνοδεφονται από τα παρελκόμενα που αναφζρονται ςτισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και
ςτθν Υροςφορά του προμθκευτι.
Θ προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ ςχετικισ με τον διαγωνιςμό Διακιρυξθσ.
Ψα ζξοδα εκπαίδευςθσ χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί βαρφνουν τον ανάδοχο . Θ
εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ Ράουςασ.
Ψο χρϊμα κακϊσ και οι επιγραφζσ που πρζπει να φζρουν τα υπό προμικεια είδθ με ευανάγνωςτα
ςτοιχεία και ευμεγζκθ γράμματα κα κακοριςτοφν από το Διμο.
Αρκρο 5ο
Εγγυιςεισ
Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ ……………… € , το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ά.Υ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων
από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και προςκόμιςθσ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ για το :

Β.ΨΠΘΠΑ ΛΛ – Υρομικεια θλεκτρικϊν κοινόχρθςτων ποδθλάτων, εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ αξίασ
500 ευρϊ, που καλφπτει αςτοχία υλικϊν(ςυμπεριλαμβανομζνων του κινθτιρα και τθσ μπαταρίασ), και
αντιςκουριακισ προςταςίασ διάρκειασ 2 ζτουσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ Χτθ παροφςα ςφμβαςθ
ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ
προδιαγραφζσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί, κατάλλθλα από κάκε
πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα
αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Σι
δαπάνεσ
επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου προϊόντοσ και αποςτολισ ςτο διμο του νζου είδουσ ςε
αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι.
Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου είδουσ επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα
μθχανιματα του διμου, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ
που προξζνθςε . Επιπλζον κατά τθν κρίςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο
οφείλει να καταβάλει ωσ αποηθμίωςθ για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το πρόςτιμο
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.
Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ
ςυνζπειεσ .Σ Υρομθκευτισ κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια κα είναι ςφμφωνα με τθ μελζτθ .
Σ
Διμοσ Ράουςασ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι
παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι (αρκρο 5.2 τθσ διακιρυξθσ)
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ΑΘΟ 6ο
Τρόποσ πλθρωμισ – κρατιςεισ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ Θ
καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν
πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των νομίμων κρατιςεων.
Τα τιμολόγια κα εκδίδονται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου
Νάουςασ Θ πλθρωμι κα γίνεται, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι του αντίςτοιχου
τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου οριςτικισ ποςοτικισ – ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια
επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει . Επίςθσ τον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ για το
Δθμόςιο, ειςφορζσ φόροσ ειςοδιματοσ κλπ. κατά το χρόνο του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ
διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
ΑΘΟ 7o
Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει 3 μινεσ ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και θμερομθνία λιξθσ τθν ……….
Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα
μζρθ β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ
δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ( άρκρο6.1. τθσ ………….. διακιρυξθσ) Θ ανωτζρω παράταςθ
ιςχφοσ είναι δυνατι, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικι Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ
Ξεντρικισ Πακεδονίασ.
.

ΑΘΟ 8o
Εφαρμοςτζα νομοκεςία - Τρόποσ επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν
Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται:

α)οι διατάξεισ του Ρ. 4412/ 2016
β)οι όροι τθσ παροφςασ και
γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ (άρκρο 129 Ρ. 4412/216)
Σ ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι
επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ξάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ' φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό
ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο.
Ψο κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που
υπζγραψαν τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο Διμο Ράουςασ και ζνα (1)
ζλαβε ο προμθκευτισ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ

Η.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΡΑΑΤΗΜΑ VII: ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
CPV:……………..
A/A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

Σνομαςία εταιρίασ επιβατικοφ
Εμπορικι ονομαςία
Κφρεσ αμαξϊματοσ
Κφρα ςτο χϊρο αποςκευϊν
Ψο βολάν οδιγθςθσ

<ΠΑΦΞΑ >
μοντζλο
Ψζςςερισ (4)
ΡΑΛ
Αριςτερά
του
αυτοκινιτου
Χφνολο κζςεισ επιβατϊν
≥4
έϊροσ αποςκευϊν (lt)
>100
Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ ΡΑΛ
με κεντρικό κλείδωμα και
τθλεχειριςμό
Ανοιγόμενα
θλεκτρικά
κρφςταλλα ςε όλεσ τισ κφρεσ
Φάδιο cd/mp3 και δφο (2) ΡΑΛ
τουλάχιςτον θχεία
Απαραίτθτα
όργανα
και ΡΑΛ
δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που
κα εξαςφαλίηουν τθν ομαλι
και αςφαλι λειτουργία του
κινθτιρα και γενικά τθσ
πορείασ του.
Ξλιματιςμόσ καμπίνασ
A/C , ι control
climate
Ππαταρία
Οικίου
αποκθκευτικισ
ικανότθτασ
(kwh) ≥17
Πζγιςτθ αυτονομία (km) > 130 ΡΑΛ
km
Ξαλϊδιο φόρτιςθσ
ΡΑΛ
Θλεκτροκινθτιρασ
≥ 59 kw
Ψελικι ταχφτθτα >125km/h
ΡΑΛ
Χφςτθμα
διεφκυνςθσ
με ΡΑΛ
θλεκτρικι υποβοικθςθ
Υρόςκετα όργανα για τθν ΡΑΛ
κατάςταςθ, τθν απόδοςθ και
τθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ
Χφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ ΡΑΛ
φρζνων
ABS
ι
άλλο
εξελιγμζνο
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21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Αερόςακοσ
οδθγοφ
ςυνοδθγοφ
Ψο χρϊμα του οχιματοσ

και ΡΑΛ

Χε ςυνεννόθςθ
με τθν Ψεχνικι
Ωπθρεςία
Υλιρθ εφεδρικό τροχό
ΡΑΛ
Εγγφθςθ μπαταρίασ
Ψουλάχιςτο για
πζντε (5) ζτθ ι
100.000 χλμ
Υεριλαμβάνεται ςυμβόλαιο ΡΑΛ
ςυντιρθςθσ
+
τεχνικι
υποςτιριξθ ςτθν προςφορά
(να είναι τουλάχιςτον για 5
ζτθ και 100.000 χλμ)
Επιπλζον
εξαρτιματα
ι
ςυςτιματα νζασ τεχνολογίασ
που
ςυμπεριλαμβάνονται
ςτθν προςφορά ι που φζρει
το όχθμα (π.χ. πρόςβαςθ ςτισ
πλθροφορίεσ του οχιματοσ
από smartphone / tablet,
διαχείριςθ κλιματιςμοφ εξ’
αποςτάςεωσ, κλπ)
Υιςτοποιθτικό
ποιότθτασ ΡΑΛ
ISO9001:2008 ι ιςοδφναμα
για τθν καταςκευι ι εμπορία
θλεκτρικϊν και ςυμβατικϊν
αυτοκινιτων
Υιςτοποιθτικό
ποιότθτασ ΡΑΛ
φόρτιςθσ ISO 14001:2004 ι
ιςοδφναμα για τθν τιρθςθ
οριςμζνων προδιαγραφϊν ι
προτφπων ςτθν καταςκευι ι
εμπορία
θλεκτρικϊν και
ςυμβατικϊν αυτοκινιτων
Υιςτοποιθτικό
ποιότθτασ ΡΑΛ
ςυνεργαηόμενοι φορείσ ISO
9001
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ΤΜΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ
CPV:……………..
A/A

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
PROSPECTUS
ΣΕΛΙΔΑ

Σνομαςία εταιρίασ
<ΠΑΦΞΑ >
Εμπορικι ονομαςία
Ποντζλο/τφποσ
Δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ ≥ 2 οχιματα
φόρτιςθσ
Πζγιςτθ ιςχφσ ανά ςθμείο ≥ 20kw
φόρτιςθσ
Οειτουργία με τριφαςικι ΡΑΛ
παροχι ρεφματοσ
(50Hz,
400V)
Ξατάλλθλεσ
θλεκτρικζσ ΡΑΛ
αςφαλιςτικζσ διατάξεισ για τθ
διαςφάλιςθ
ςωςτισ
λειτουργίασ
Αςφάλιςθ παροχισ με ρελζ ΡΑΛ
διαρροισ
Υρίηα τφπου ςοφκο
≥1
Πετρθτισ ενζργειασ
ΡΑΛ
Δείκτθσ προςταςίασ
≥ IP54
Αντοχι ςε κροφςθ
≥ ΛΞ10
Χυμβατόσ με τθν ευρωπαϊκι ΡΑΛ
οδθγία RoHs
Χφςτθμα ακροδεκτϊν του τφπου Typ2
κάκε ςθμείου φόρτιςθσ
Θ φόρτιςθ ςε κάκε ςθμείο κα ΡΑΛ
πρζπει να ενεργοποιείται
μόνο όταν διαγνωςκεί θ
κατάλλθλι ζξυπνθ κάρτα
δθμότθ/επιςκζπτθ
Επιπλζον χαρακτθριςτικά ι
ςυςτιματα νζασ τεχνολογίασ
που
ςυμπεριλαμβάνονται
ςτθν προςφορά
Υιςτοποιθτικό ΛSO 9001:2008 ΡΑΛ
,ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα
για τθν τιρθςθ
οριςμζνων
προδιαγραφϊν ι προτφπων
ςτθν καταςκευι
Υιςτοποιθτικό
ποιότθτασ ΡΑΛ
ςυνεργαηόμενων φορζων ISO
9001
Ρροςφζρουςα επιχείρθςθ …………………………………………………………………

Σφραγίδα………………………………………………………………………………………….
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Ημερομθνία

………/…………./ 201….
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΟΔΗΛΑΤΩΝ
CPV:……………..
A/A

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

Υρομικεια
 -θλεκτρικϊν
ποδθλάτων (πλιρθ με
μπαταρία)
 Extra μπαταριϊν
Πζγιςτθ
αυτονομία
με
πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία
(λικίου ι gel ) τουλάχιςτον 80
km
Eνςωματωμζνο ςφςτθμα GPS
/GPRS
Πζγιςτθ τελικι ταχφτθτα 25
km /h
Mζγιςτοσ
αρικμόσ
επαναφορτίςεων ≥700
Πζγιςτοσ
χρόνοσ
επαναφόρτιςθσ

20 τεμάχια

5 τεμάχια
≥80 km

ΡΑΛ
25
≥700
≤5 ϊρεσ

7.
8.

Χφςτθμα κίνθςθσ
Χκελετόσ

9.

Ελαςτικά

10.

Χυνολικό βάροσ χωρίσ
μπαταρία
Πζγιςτθ
ιςχφσ ≥250Watt
θλεκτροκινθτιρα
Oκόνθ
LCD
όπου
κα ΡΑΛ
αναγράφεται θ ιςχφσ
τθσ
μπαταρίασ
και
θ
υπολειπόμενθ
απόςταςθ
ποδθλαςίασ

11.
12.

Λμάντασ
Ξράματοσ
χάλυβα ελαφρφ
τφπου
ι
αλουμινίου
Από υλικό που
δεν
χρειάηεται
φοφςκωμα
τθ ≤25 kg
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13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

Ωποδοχι κινθτοφ τθλεφϊνου ΡΑΛ
και κφρα USB
Επιπλζον εξοπλιςμόσ
1.πλαςτικοί
λαςπωτιρεσ και
ςτουσ
δφο
τροχοφσ
2.φϊτα (Εμπρόσ
/πίςω )
3.Ανακλαςτιρεσ
πετάλ
4.κουδοφνι
προειδοποίθςθσ
5.ςτιριγμα
ποδθλάτου
6.καλάκι
μπροςτά
έρϊματα

Χε ςυνεννόθςθ με
τθν
τεχνικι
υπθρεςία
Εγγφθςθ μπαταρίασ
≥ 1 ζτοσ
Εγγφθςθ ςκελετοφ
=5 ζτθ
Εγγφθςθ
διακεςιμότθτασ ≥5 ζτθ
ανταλλακτικϊν
από
τον
προμθκευτι για :
Υιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO ΡΑΛ
9001:2008 ι ιςοδφναμα για
τθν
καταςκευι
και
εγκατάςταςθ
ςυςτθμάτων
κοινόχρθςτων
ποδθλάτων
και ςτθν ανάπτυξθ του
λογιςμικοφ
Υιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO ΡΑΛ
14001:2004 ι ιςοδφναμα για
τθν
καταςκευι
και
εγκατάςταςθ
αυτοματοποιθμζνων
ςυςτθμάτων
κοινόχρθςτων
ποδθλάτων
κακϊσ
και
ςχετικϊν εφαρμογϊν
Υιςτοποιθτικά
πρότυπα ΡΑΛ
αςφάλειασ
για
τθν
κυκλοφορία των θλεκτρικϊν
ποδθλάτων 1.ΕΡ15194 για το
θλεκτρικό
μζροσ
του
ποδθλάτου
2.θ οδθγία ΕΡ 14764
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
CPV:……………..
A/A

1

2

3

4
5

6

7

8

9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

Χυνεχι επικοινωνία
με τα
ποδιλατα και ζλεγχοσ
των
μθχανιςμϊν κλειδϊματοσ των
ποδθλάτων και ταυτοποίθςθσ
των χρθςτϊν
Απομακρυςμζνο
θλεκτρονικό
κλείδωμα των ποδθλάτων με
βλάβθ
Δυνατότθτα
εγγραφισ
χρθςτϊν
με
καταγραφι
ςτοιχείων
ϊςτε να ζχουν
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα
Ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
χριςθσ
Ρα είναι προςπελάςιμο μζςω
κοινοφ περιθγθτι ιςτοςελίδων
(browser)
Ρα υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα
μεταβολι των χρεϊςεων και
τιμολογιακισ
ςτρατθγικισ
ανάλογα με τθν τιμολογιακι
πολιτικι του Διμου Ράουςασ
Ρα επιτρζπει τισ μετατροπζσ
και βελτιϊςεισ του , ανάλογα με
τα αιτιματα του Διμου
Ράουςασ
Ρα παρζχει ςτο διαχειριςτι του
ςυςτιματοσ
ςε πραγματικό
χρόνο
,πλθροφορίεσ
αναφορικά με τθν καλι
λειτουργία των ποδθλάτων και
τθ
διακεςιμότθτα
των
ποδθλάτων ςε κάκε ηϊνθ
ςτάκμευςθσ.
Ρα
δθμιουργεί
αυτόματα
αλλά και με χειροκίνθτο τρόπο
αναφορζσ με τθ χριςθ τθσ
θμζρασ,
αναλυτικά
και
ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία των
ηωνϊν ςτάκμευςθσ, ποδθλάτων
, χρθςτϊν, ομάδων κλπ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
NAI

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
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10

11

12

Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα ΡΑΛ
αποκλειςμοφ
κα άρςθσ
αποκλειςμοφ
ςε
ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ (πχ
όςων δεν ζκαναν ςωςτι χριςτθ
του ςυςτιματοσ
Ρα μπορεί να προςαρμοςτεί ΡΑΛ
εικαςτικά ςτθν ταυτότθτα του
Διμου Ράουςασ
Ρα
ςτζλνει
μθνφματα ΡΑΛ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείο για
τισ επιςκευζσ /διορκϊςεισ που
πρζπει να γίνουν
ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ.ΕΦΑΜΟΓΗ (ΜΟΒILE APP)

A/A

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

11
12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
PROSPECTUS
ΣΕΛΙΔΑ

Διακζςιμθ ςε IOS και Android ΡΑΛ
Real-time ενθμζρωςθ για ΡΑΛ
διακεςιμότθτα ποδθλάτων
Σριοκζτθςθ
πολλαπλϊν ΡΑΛ
ηωνϊν ςτάκμευςθσ
Δυνατότθτα
on
line ΡΑΛ
ςυναλλαγϊν
με χριςθ
πιςτωτικισ
/χρεωςτικισ
κάρτασ ι άλλθσ smart card
Δυνατότθτα ςάρωςθσ QR NAI
κωδικοφ
Αυτόματθ
χρζωςθ
του ΡΑΛ
λογαριαςμοφ του χριςτθ με
τθν
ολοκλιρωςθ
τθσ
διαδρομισ
Αυτόματθ
ζκδοςθ ΡΑΛ
παραςτατικϊν
Real
time
ενθμζρωςθ ΡΑΛ
διαδρομισ μζςω GPS
Ζνδειξθ
αυτονομίασ ΡΑΛ
μπαταρίασ
θλεκτρικοφ
ποδθλάτου
Δυνατότθτα
καταχϊριςθσ ΡΑΛ
βλάβθσ /δυςλειτουργίασ του
ποδθλάτου
Βοθκθτικόσ οδθγόσ χριςθσ ΡΑΛ
(manual)
Υιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΛSO ΡΑΛ
14001:2004 ι ιςοδφναμα
Ρροςφζρουςα επιχείρθςθ …………………………………………………………………
Σφραγίδα………………………………………………………………………………………….
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Ημερομθνία

………/…………./ 201….

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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