Ημερομηνία :3/5/2017
Αρ. Πρωτ. :9954

Δ/νςη Διοικ/κών – Οικον/κών Τπηρεςιών
Γραφειο προμηθειών
Πλθρ. Βαταντηι Ακθνά , Λαπαβίτςασ Γ.
Τθλ 2332350367,2332350328

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ YΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ
Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ
προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει
τιμισ (χαμηλότερη τιμή)
ΓΙΑ ΣΗΝ YΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ
προχπολογιςμοφ 55.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α(44.354,84 € + 10.645,16 € Φ.Π.Α. 24%)
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α.
Οδόσ: Δημαρχίασ
30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τθλ.: 2332350367,2332350328 fax:
2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr
Ιςτοςελίδα: www.naoussa.gr
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλήςεισ
– Προκηρφξεισ).
3. Κωδικόσ CPV: 45112714-3
4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν
YΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ ςτο Νεκροταφείο
τησ πόλησ τησ Νάουςασ
5. Προςφορζσ: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του προυπολογιςμοφ
6. Χρόνοσ παράδοςησ υπηρεςιών: 7 θμζρεσ πρίν τθν εκτζλεςθ του 40πενκιμερου
μνθμόςυνου. Χρόνοσ ιςχφοσ τθ ςφμβαςθσ: 12 μινεσ.
7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:
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) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, 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
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4
του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι
για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ
νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και
μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ απαιτείται να είναι α) Εργολθπτικζσ ι Εμπειροτεχνικζσ επιχειριςεισ ι
κοινοπραξίεσ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (ΜΕΕΠ) ι ςτα
αντίςτοιχα «μθτρϊα περιφερειακϊν ενοτιτων», εφόςον ανικουν ςτθν Α1, Α2, και 1θ
τάξθ για ζργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ι β) Εμπειροτζχνεσ μαρμαροτεχνίτεσ εγγεγραμμζνοι ςτο
οικείο επιμελθτιριο ι επαγγελματικι οργάνωςθ
8. Παραλαβή προςφορών: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των
προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται η 17/05/2017, θμζρα Σετάρτη. Ώρα ζναρξθσ
τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10:30 π.μ. και ϊρα λιξθσ θ 11:00 π.μ. Ο
διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν Αίκουςα Συνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου,
ςτον 2ο όροφο του Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ του Διμου Η.Π. Νάουςασ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα
ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ.
9. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ.
10. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι
11. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 02.45.7326.011
του
προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2017 και τον αντίςτοιχο του ζτουσ 2018 του Διμου.
Σχετικι θ υπ’ αρικ. 32/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθ ψιφιςθ και
διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ (ςχετ. Α.Α.Υ. 460/ 2017).
12. Ενςτάςεισ: Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται
ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ
του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ.
13. Δημοςιεφςεισ: Το ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), και ςτο site του Διμου www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο
Προςκλιςεισ – Προκθρφξεισ) και θ περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ ςτθ Διαφγεια.
Ο Διμαρχοσ Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ

Κουτςογιάννθσ Νικόλαοσ

Ημερομηνία :3/5/2017
Αρ. Πρωτ. :9953

Δ/νςη Διοικ/κϊν – Οικον/κϊν Τπηρεςιϊν
Γραφειο προμηθειϊν
Ρλθρ. Βαταντηι Ακθνά , Λαπαβίτςασ Γ.
Τθλ 2332350367,2332350328

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ YΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ
Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ
διακηρφςςει
ςυνοπτικό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για την ανάδειξη παρόχου για τθν
υπθρεςία καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ

Προχπολογιςμοφ 55.000,00 Ευρϊ (με Φ.Π.Α. 24%),

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117
β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006 όπωσ ιςχφει
γ) Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)
δ) Τισ με αρικμό 32/2017 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, αναφορικά με τθν ψιφιςθδιάκεςθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων (ΑΡΥ 460)ςτον Κ.Α. 02.45.7326.011 )
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ε) Τθν υπ’ αρικ. : 455/ 2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ,για τθν ψιφιςθ του
Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 και τθν 37/ 2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν 2θ
αναμόρφωςθ του Ρροχπολογιςμοφ.
ςτ) Τθν 14/ 2017 ςχετικι μελζτθ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν για τθ υπθρεςία
καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ
η) τθν 38 / 2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για
τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ διενζργειασ αυτισ με τθ διαδικαςία του
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, τθν επιλογι του κριτθρίου ανάκεςθσ, τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ
μελζτθσ και τον κακοριςμό των όρων διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
θ) τισ ανάγκεσ του Διμου Νάουςασ
ε) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ωσ και τα παραρτιματα αυτισ.
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ
παρόχου για τθν ανωτζρω υπθρεςία.

Άρθρο 1: Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ
Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟΣ Η.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ
Οδόσ: Δθμαρχίασ 30
Ταχ. Κωδ.: 59200
Τθλ.: 2332350328,2332350367
Tele fax: 2332024260
E-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr
Ιςτοςελίδα: www.naoussa.gr
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν Αίκουςα Συνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςτον 2ο
όροφο του Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ του Διμου Η.Ρ. Νάουςασ, την 17-5- 2017 και ϊρα
10:30 – 11.00 π.μ. , ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων ςφμβαςησ και τευχϊν
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ με αρ. 9954 προκιρυξθ (περίλθψθ διακιρυξθσ) τθσ ςφμβαςθσ.
β) θ παροφςα διακιρυξθ.
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γ) Το Ραράρτθμα Αϋ : θ 14/ 2017 ςχετικι μελζτθ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν για τθ
υπθρεςία καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
τθσ
υπθρεςίασ του Διμου Νάουςασ.
δ) Το Ραράρτθμα Βϋ: το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.
ε) Το Ραράρτθμα Γϋ: το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ.
158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β
3698/16.11.2016).
ςτ)το Ραράρτθμα Δ Το φφλλο ςυμμόρφωςθσ
2. Για τθν παραλαβι των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν πλιρθ και δωρεάν
πρόςβαςθ , ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Η.Ρ. Νάουςασ www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο
Ρροςκλιςεισ – Ρροκθρφξεισ) όπου κα είναι αναρτθμζνα. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να
λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία του Διμου Η.Ρ. Νάουςασ κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία
και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι. Η
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι
ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ
άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1.Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ
Με τθν παροφςα μελζτθ προχπολογιςμοφ 55.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
προβλζπονται οι εργαςίεσ καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ ςτο Νεκροταφείο τθσ
πόλθσ τθσ Νάουςασ.
Αναλυτικά οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ αφοροφν ςτθν καταςκευι μνθμείων τεςςάρων
ειδϊν τφπου Α-Β-Γ-Δ, από λευκό μάρμαρο αρίςτθσ ποιότθτασ γυαλιςμζνο, ςτθν τοποκζτθςθ
λευκϊν γυαλιςμζνων πλακϊν μαρμάρου ςτο οςτεοφυλάκιο και μαρμάρινων ςταυρϊν. Στθ
δαπάνθ περιλαμβάνονται και τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που είναι απαραίτθτα για τθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν 14/ 2017 ςχετικι μελζτθ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ και αφορά τισ υπθρεςίεσ
καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ πόλθσ Νάουςασ
Α/Α

1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μνθμείων τφπου Α
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μνθμείων τφπου Β
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μνθμείων τφπου Γ
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μνθμείων τφπου Δ
[3]

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

170
10
45
45

120
50
220
240

20.400,00
500,00
9.900,00
10.800,00

5
6

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μαρμάρινου ςταυροφ
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μαρμάρινθσ πλάκασ
ςτο οςτεοφυλάκιο.

35
40

30
40
ΑΘΟΙΣΜΑ
ΣΤΟΓΓΥΛΕΥΣΗ
ΑΘΟΙΣΜΑ
Φ.Ρ.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟΝ

1.050,00
1.600,00
44.250,00
104,84
44.354,84
10.645,16
55.000,00

Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται
ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του
Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132
του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, τελεί υπό τθν
εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου, με τθν οποία κα βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι
και κα ςυμμορφϊνεται ςτισ εντολζσ, υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ. Η αρμόδια υπθρεςία
πιςτοποιεί και τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να
υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ αυτισ από άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο.
Οι εργαςίεσ κα παρζχονται τμθματικά ενϊ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει τισ
εργαςίεσ τουλάχιςτον επτά (7) θμζρεσ πριν από τθν ακολουκία του τεςςαρακονκιμερου
μνθμόςυνου.
Άρθρο 4: Προχπολογιςμόσ τησ ςφμβαςησ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 55.000,00 Ευρϊ και αναλφεται ςε:
Κακαρι αξία: 44.354,84 Ευρϊ
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (24%) : 10.645,16 Ευρϊ.
Άρθρο 5: Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από ίδια ζςοδα

και βαρφνει τον κωδικό Κ.Α.

02.45.7326.011 του προχπολογιςμοφ εξόδων του ζτουσ 2017 και τον αντίςτοιχο του ζτουσ 2018.
(απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ και τθ διάκεςθ τθσ
πίςτωςθσ: 32/2017).
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ του φόρου
ειςοδιματοσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,10 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
προδικαςτικϊν προςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 2 και άρκρο 350 και του Ν.4412/2016 όπωσ
ιςχφει) και των αναλογοφντων κρατιςεων υπζρ ΟΓΑ και ΟΓΑ χαρτοςιμου .
3.Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο .
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4. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τθν παράδοςθ των ειδϊν τθσ
υπθρεςίασ. Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι είναι:
α. Το πρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ
Υπθρεςιϊν του Διμου.
β. Η υποβολι από τον ανάδοχο i) των αντίςτοιχων εξοφλθτικϊν τιμολογίων ι τθσ εξοφλθτικισ
απόδειξθσ, εάν το τιμολόγιο δε φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε», ii) των πιςτοποιθτικϊν
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται
ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Η πλθρωμι κα ολοκλθρϊνεται εντόσ 90 (ενενιντα ) θμερϊν , φςτερα από τον ζλεγχο του
εντάλματοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Η πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ .
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεςησ – Ανάδειξη Παρόχου
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ παραλαβήσ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται η
17-5-2017, ημζρα Σετάρτη Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11.00 π.μ. Μετά τθ
λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Νάουςασ,
αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Άρθρο 8: Τποβολή φακζλου προςφοράσ (αρ. 95-96 4412/2016)
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν
ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ . Σε
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ
γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που
διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ
του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ
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ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά του …………..1
για τθν υπθρεςία « »
με ανακζτουςα αρχι τον Διμο Η.Ρ. Νάουςασ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν την …….-2017
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με την ζνδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με την ζνδειξη «Σεχνική Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο,
τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με την ζνδειξη «Οικονομική Προςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου τθσ παρ. 2.
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11.
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι
τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.

1

Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ.
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7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
8. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ

αμοιβισ

μεταξφ

τουσ)

κάκε

μζλουσ

τθσ

ζνωςθσ,

κακϊσ

και

ο

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει το
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ
μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ
3.

Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» κα περιζχει το φφλλο ελζγχου που κα αποδεικνφει ότι ο

ανάδοχοσ ςυμμορφϊνεται προσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςφμφωνα με τθν
μελζτθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ.
4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ, ςυμπλθρωμζνο, με
υπογραφι και ςφραγίδα από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ φορζα, το
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποβάλλει μαηί με τθν ζντυπθ
προςφορά και υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ

Άρθρο 10: φςτημα υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν
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1. Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του
υλικοφ/παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.

Άρθρο 11: Παραλαβή προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςησ αξιολόγηςησ – Κατακφρωςη
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ .
α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι
ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι μπορεί
να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται
χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η
λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ
προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και
θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο
υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ
και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Η
υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται
δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
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οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υπoβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ
τεχνικι προςφορά (ςφμφωνα με τθν 14/ 2017 ςχετικι μελζτθ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ τεχνικϊν
υπθρεςιϊν ), ανά φφλλο. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 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. Οι φάκελοι των οικονομικϊν
προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται
από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ
θμερομθνία και ϊρα.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ
των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε
ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ,
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ(παρ. 4, αρ. 117, Ν. 4412/2016).
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν
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φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δϊδεκα (12) ημερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα
δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά 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 ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν.
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14
τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι
αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
του άρκρου 14, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ
λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ
αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
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Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία,
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν
γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου.
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ πρoςταςίασ και
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα
τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν
ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 και τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ του άρκρου 14, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και
καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ
δεκαπζντε (15) ημερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ,
προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει
να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Άρθρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό
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) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
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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 ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου
19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι
πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ
μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα
από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των
παρακάτω περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν
τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
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τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4
αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011,
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το
ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 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
[13]

προςφζρων, 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.
3. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ
των παραγράφων 1, 2 .
4. Οικονομικόσ φορζασ που του 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 δθμοςίων (διαγωνιςμό).
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογήσ
Α. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ απαιτείται να είναι α) Εργολθπτικζσ ι Εμπειροτεχνικζσ επιχειριςεισ ι κοινοπραξίεσ
εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (ΜΕΕΡ) ι ςτα αντίςτοιχα «μθτρϊα
περιφερειακϊν ενοτιτων», εφόςον ανικουν ςτθν Α1, Α2, και 1θ τάξθ για ζργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ι
β) Εμπειροτζχνεσ μαρμαροτεχνίτεσ εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο ι επαγγελματικι
οργάνωςθ και το αντικείμενο δραςτηριότητασ που αςκοφν να είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο
τησ υπηρεςίασ.

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 Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, 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.
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω, κα πρζπει επί ποινή αποκλειςμοφ, να προςκομιςτεί, θ
αντίςτοιχθ βεβαίωςθ θ οποία κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ ζκδοςθσ (τελευταίου τριμινου)
ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.

Γ. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.

Δ. Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτοφνται πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

Ε. τήριξη ςτισ ικανότητεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία)
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν προβλζπεται ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων .

Άρθρο 15: Συποποιημζνο ζντυπο υπεφθυνησ δήλωςησ (ΣΕΤΔ)
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ
εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ
παροφςασ.
γ) όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ μποπεί να ζςμπληπώζει μόνο ηην Ενόηηηα α Γενική ένδειξη για
όλα ηα κπιηήπια επιλογήρ ηος Μέποςρ ΙV κπιηήπια επιλογήρ σωπίρ να ςποσπεούηαι να
ζςμπληπώζει οποιαδήποηε άλλη ενόηηηα ηος Μέποςρ ΙV:

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο
ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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Άρθρο 16: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μζςα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα
άρκρα 12 και 13 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο
11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των
δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι μθνϊν
που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 7.
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει
επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του
άρκρου 7.
δ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 12 και 13 πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ
τθσ ζνωςθσ.
2. Δικαιολογητικά μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 13
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου
(ποινικοφ μθτρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
2

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ
εγγξάθωλ ζε δηαγωληζκνύο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίωλ εγγξάθωλ
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή ηωλ αθξηβώλ αληηγξάθωλ ηωλ
δεκνζίωλ εγγξάθωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 4250/2014. Σεκεηωηένλ όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνύζηα, έλνξθεο βεβαηώζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο θεθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ
Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από
αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκωο επηθπξωκέλα από ηελ αξκόδηα αξρή
ηεο ρώξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2
β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013). Σεκεηώλεηαη όηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, νη
απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίωλ εγγξάθωλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείωζε (APOSTILLE), νη νπνίεο
απνξξένπλ από δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο (Σύκβαζε ηεο Χάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθωλίεο
(βι. θαη ζεκείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα νπνία
έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα
Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013), θαζώο θαη επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ
εγγξάθωλ θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λόκνπ 4250/2014.
4. Πξωηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξωκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά θαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ
εγγξάθωλ, εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγωληδόκελνπο.
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δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ
οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα
πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13.
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του
οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά
είναι:
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό
φορζα,
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ
διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν.
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ
υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ,
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του
άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ
πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
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δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι
μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου
εκπροςϊπου.

Άρθρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ
του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μηνϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν για το λόγο αυτό ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποβάλλει μαηί με τθν ζντυπθ
προςφορά και υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ

Άρθρο 18: Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
1. 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 κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία,
πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία.
2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ 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.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ
τθσ ζνωςθσ),
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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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
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.
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.

Άρθρο 19: Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Η προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει,
φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ.
373/2016 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του
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Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει
δεκτι.
Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί
ζνςταςθ θ οποία υποβάλλεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων,
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ
τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%)
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.

Άρθρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά
και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι
ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που
κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα
επικυρωμζνα3, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το
3

4

Είηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηεο ρώξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζύκθωλα
κε ηελ ζπλζήθε ηεο Χάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/84), ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά
ηνπο.
Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε
από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454
του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
4 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.
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον
οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων.

Άρθρο 21: Εφαρμοςτζα νομοθεςία
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω
νομοκετθμάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')
- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
- οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και λοιπζσ
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ
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και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι
εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν.4412/2016, δεν
αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ

Άρθρο 22: Δημοςιότητα - Δαπάνεσ δημοςίευςησ
Σο πλήρεσ κείμενο τησ Διακήρυξησ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ ςφμφωνα με το άρκρο 66 του
Ν.4412/2016.
Προκήρυξη τησ παροφςασ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτο
Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με το Ν.3861/2010 και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου.
Η παροφςα διακήρυξη μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικι διακιρυξθ, τεφχοσ
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ΤΕΥΔ &

ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) κα αναρτθκεί και ςτον

δικτυακό τόπο του Διμου : www.naoussa.gr.

Άρθρο 23: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τησ ςφμβαςησ
Τα

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά
ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Το ςυμφωνθτικό.
2. Η παροφςα διακιρυξθ.
3. Οι υπϋ αρικμό 14/2017 μελζτθ .
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίςεων για τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ
που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 11/5/2017.

Άρθρο 25: Σεκμήριο από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει
πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει
πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ.
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Άρθρο 26: Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μήνεσ. .Η ςφμβαςθ δφναται να
παρατακεί χρονικά, μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει
εξαντλθκεί θ ςυμβατικι αξία και μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ και φςτερα από τθ λιψθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
Άρθρο 27 : Διάφορεσ ρυθμίςεισ
Η ζγκριςθ διενζργειασ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ/υπθρεςίασ και θ δζςμευςθ τθσ
ςχετικισ πίςτωςθσ, αποφαςίςτθκαν με τισ υπ’ αρικμ. 38/2017και Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ.
Νάουςα, 3-5-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

Κουτςογιάννησ Νικόλαοσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
« ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ
ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ (Σ.Π. 2017) »

ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :

44.354,84 €

Φ.Π.Α. (24%)

:

10.645,16 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

55.000,00 €

ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ :

: 14/2017

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

10 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ (Σ.Π. 2017)»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.): 14/2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 44.354,84 €
Φ.Π.Α. (24%)
: 10.645,16 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 55.000,00 €
Σαξινψμηζη καηά CPV : 45112714-3

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Με ηην παποωζα μελέηη πποχπολογιζμοω 55.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.
πποβλέπονηαι οι επγαζίερ καηαζκεςήρ μνημείυν ηπιεηοωρ ηαθήρ ζηο Νεκποηαθείο ηηρ πψληρ ηηρ
Νάοςζαρ.
Αναλςηικά οι πποβλεπψμενερ επγαζίερ αθοποων ζηην καηαζκεςή μνημείυν ηεζζάπυν ειδϊν ηωπος ΑΒ-Γ-Γ, απψ λεςκψ μάπμαπο απίζηηρ ποιψηηηαρ γςαλιζμένο, ζηην ηοποθέηηζη λεςκϊν γςαλιζμένυν
πλακϊν μαπμάπος ζηο οζηεοθςλάκιο και μαπμάπινυν ζηαςπϊν. ηη δαπάνη πεπιλαμβάνονηαι και ηα
πάζηρ θωζευρ ςλικά πος είναι απαπαίηηηα για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ.
Σα ζσέδια ηυν μνημείυν ςπάπσοςν ζηο θάκελο ηηρ μελέηηρ.
Η εν λψγυ επγαζία θα εκηελεζθεί απψ ανάδοσο πος θα πποκωτει μεηά απψ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ έσει εκηιμηθεί ψηι θα ανέλθει ζηο ποζψν ηυν 44.354,84 € με
επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποζοω 10.645,16 €, δηλαδή ζςνολική δαπάνη 55.000,00 €. Θα
βαπωνει ηον ηακηικψ πποχπολογιζμψ ηος Γήμος ηος οικονομικοω έηοςρ 2017 και ζςγκεκπιμένα ηην
πίζηυζη ςπψ ηον ηίηλο «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
(Σ.Π. 2017)» και ςπψ ηον Κ.Α. 02.45.7326.011 (ψπος είναι εγγεγπαμμένη πίζηυζη ποζοω απψ ίδια
έζοδα ηος Γήμος).

Ο ζςνηάξαρ

Δλέγσθηκε

Δγκπίθηκε

Η πποφζηαμένη ηος ημήμαηορ

Ο Γιεςθςνηήρ Σ.Τ.

μελεηϊν & διενέπγειαρ διαγυνιζμϊν

Κςπάνορ Θυμάρ

Σζιψγκα Δλένη

Κςπιακίδηρ Παωλορ

Πολιηικψρ Μησανικψρ

Αγπ. Σοπ. Μησανικψρ

Πολιηικψρ Μησανικψρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ (Σ.Π. 2017)»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.): 14/2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 44.354,84 €
Φ.Π.Α. (24%)
: 10.645,16 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 55.000,00 €
Σαξινψμηζη καηά CPV : 45112714-3

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ανηικείμενο ηηρ παποωζαρ μελέηηρ είναι η εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ καηαζκεςήρ μνημείυν ηπιεηοωρ ηαθήρ
ζηο Νεκποηαθείο ηηρ πψληρ ηηρ Νάοςζαρ. Η επγαζία θα εκηελεζθεί απψ ανάδοσο πος θα πποκωτει μεηά
απψ ζςνοπηικψ διαγυνιζμψ.
Η δαπάνη για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ έσει εκηιμηθεί ψηι θα ανέλθει ζηο ποζψν ηυν 44.354,84 € με
επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποζοω 10.645,16 €, δηλαδή ζςνολική δαπάνη 55.000,00 €. Θα
βαπωνει ηον ηακηικψ πποχπολογιζμψ ηος Γήμος ηος οικονομικοω έηοςρ 2017 και ζςγκεκπιμένα ηην
πίζηυζη ςπψ ηον ηίηλο «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
(Σ.Π. 2017)» και ςπψ ηον Κ.Α. 02.45.7326.011 (ψπος είναι εγγεγπαμμένη πίζηυζη ποζοω απψ ίδια
έζοδα ηος Γήμος).

Για την εκτέλεση της εργασίας (σπηρεσίας) «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ
ΠΟΛΗ
ΝΑΟΤΑ»
πος
πεπιλαμβάνει
ηα
κάηυθι:
1.Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Α
Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ενψρ μνημείος ηωπος Α απψ λεςκψ μάπμαπο ζκληπψ απίζηηρ
ποιψηηηαρ, πάσοςρ 2cm, ηο οποίο θα αποηελείηαι:
(Όπυρ ζηο ζςνημμένο ζσέδιο)
1. Απψ ένα πεπιμεηπικψ πλαίζιο εξυηεπικϊν διαζηάζευν 190X90cm και ωτοςρ 15cm, ηο οποίο θα
ζηεπεϊνεηαι με σπήζη άοπλος ζκςποδέμαηορ εζυηεπικά, πάσοςρ 10cm.
2. Απψ ένα δεωηεπο πλαίζιο (επίζηετη), πος θα ηοποθεηηθεί πάνυ ζηο πποηγοωμενο πλαίζιο,
εξυηεπικϊν διαζηάζευν 200X100cm και πλάηοςρ 15cm και ηο οποίο θα εξέσει 5cm απψ ηο κάηυ
πεπιμεηπικψ πλαίζιο (ζε ψλερ ηιρ πλεςπέρ).
3. Μέζα ζηο δεωηεπο πλαίζιο θα ηοποθεηηθεί ζηαςπψρ διαζηάζευν 50X30cm και ο κενψρ σϊπορ θα
γεμίζει με ππάζινο πεηπαδάκι.
4. Απψ ένα κηποζηάζιο διαζηάζευν 40X40X23,50cm.
5. Απψ δωο κοςβοωκλια διαζηάζευν 30X20X23,50cm, πος θα θέποςν γςάλινερ πποθήκερ μππορ και
πίζυ.
6. Απψ μια πλάκα διαζηάζευν 40X10cm, πάνυ ζηην οποία θα γπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος
ενηαθιαζμένος με σπςζά γπάμμαηα.
Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα Θα είναι γςαλιζμένα. (Ένα ζεη ηωπος Α ηοποθεηημένο)
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά): 120,00
(Ολογπάθυρ) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ

2. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Β
Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ενψρ μνημείος ηωπος Β απψ λεςκψ μάπμαπο ζκληπψ απίζηηρ
ποιψηηηαρ, πάσοςρ 2cm, ηο οποίο θα αποηελείηαι:
(Όπυρ ζηο ζςνημμένο ζσέδιο)
1. Απψ ένα πλαίζιο διαζηάζευν 190X90cm και πλάηοςρ 15cm, ηο οποίο θα ηοποθεηείηαι πάνυ
ζηο σϊμα.
2. Απψ ένα κοςβοωκλιο διαζηάζευν 30X20X23,50cm, πος θα θέπει γςάλινη πποθήκη μππορ και
πίζυ.
3. Απψ μια πλάκα διαζηάζευν 40X10cm, πάνυ ζηην οποία θα γπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος
ενηαθιαζμένος με σπςζά γπάμμαηα.
Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα Θα είναι γςαλιζμένα.
(Ένα ζεη ηωπος Β ηοποθεηημένο)
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά): 50,00
(Ολογπάθυρ) : ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ
3. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη Μνημείυν ηωπος Γ
Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ενψρ μνημείος ηωπος Γ απψ λεςκψ μάπμαπο ζκληπψ απίζηηρ
ποιψηηηαρ, ηο οποίο θα αποηελείηαι:
(Όπυρ ζηο ζςνημμένο ζσέδιο)
1. Απψ ένα πεπιμεηπικψ πλαίζιο εξυηεπικϊν διαζηάζευν 190X90cm, ωτοςρ 15cm και πάσοςρ
2cm, ηο οποίο θα ζηεπεϊνεηαι με σπήζη άοπλος ζκςποδέμαηορ εζυηεπικά, πάσοςρ 10cm.
2. Απψ μία μαπμάπινη πλάκα (επίζηετη) πος θα ηοποθεηηθεί πάνυ ζηο πποηγοωμενο πλαίζιο,
διαζηάζευν 200X100cm και πάσοςρ 3cm και η οποία θα εξέσει 5cm απψ ηο κάηυ πεπιμεηπικψ
πλαίζιο (ζε ψλερ ηιρ πλεςπέρ).
3. Πάνυ ζηη μαπμάπινη πλάκα θα ηοποθεηηθεί ζηαςπψρ διαζηάζευν 50X30cm και πάσοςρ 2cm.
4. Απψ ένα κηποζηάζιο διαζηάζευν 40X40X23,50cm και πάσοςρ 2cm.
5. Απψ δωο κοςβοωκλια διαζηάζευν 30X30X23,50cm και πάσοςρ 2cm, πος θα θέποςν γςάλινερ
πποθήκερ μππορ και πίζυ.
6. Απψ ένα ψπθιο ηαςπψ διαζηάζευν 100Υ50Υ15cm και πάσοςρ 3 cm, ο οποίορ θα ζηεπεϊνεηαι
με σπήζη άοπλος ζκςποδέμαηορ.
7. Απψ μια πλάκα διαζηάζευν 40X10cm και πάσοςρ 2cm, πάνυ ζηην οποία θα γπάθονηαι ηα
ζηοισεία ηος ενηαθιαζμένος με σπςζά γπάμμαηα.
Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα Θα είναι γςαλιζμένα.
(Ένα ζεη ηωπος Γ ηοποθεηημένο)
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά): 220,00
(Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ
4. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη Μνημείυν ηωπος Γ.
Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ενψρ μνημείος ηωπος Γ απψ λεςκψ μάπμαπο ζκληπψ απίζηηρ
ποιψηηηαρ, ηο οποίο θα αποηελείηαι:
(Όπυρ ζηο ζςνημμένο ζσέδιο)

1. Απψ ένα πεπιμεηπικψ πλαίζιο εξυηεπικϊν διαζηάζευν 190X90cm, ωτοςρ 15cm και πάσοςρ
2cm , ηο οποίο θα ζηεπεϊνεηαι με σπήζη άοπλος ζκςποδέμαηορ εζυηεπικά, πάσοςρ 10cm.
2. Απψ μία μαπμάπινη πλάκα (επίζηετη), πος θα ηοποθεηηθεί πάνυ ζηο πποηγοωμενο πλαίζιο,
διαζηάζευν 200X100cm και πάσοςρ 3cm και η οποία θα εξέσει 5cm απψ ηο κάηυ πεπιμεηπικψ
πλαίζιο (ζηιρ ηπειρ πλεςπέρ).
3. Πάνυ ζηη μαπμάπινη πλάκα θα ηοποθεηηθεί ζηαςπψρ διαζηάζευν 50X30cm και πάσοςρ 2cm.
4. Απψ ένα κηποζηάζιο διαζηάζευν 40X40X23,50cm και πάσοςρ 2cm.
5. Απψ ένα κοςβοωκλιο διαζηάζευν 100X30X30cm και πάσοςρ 2cm, πος θα θέπει γςάλινη
πποθήκη εμππψρ.
6. Απψ μία ψπθια πλάκα 100Υ100, πάσοςρ 3 cm, πάνυ ζηην οποία θα ηοποθεηηθεί ζηαςπψρ
διαζηάζευν 35Υ20, πάσοςρ 1,5 cm και θα γπάθει ηα ζηοισεία ηος ενηαθιαζμένος με σπςζά
γπάμμαηα, η οποία θα ζηεπεϊνεηαι με σπήζη άοπλος ζκςποδέμαηορ.
Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα θα είναι γςαλιζμένα.
(Ένα ζεη ηωπος Γ ηοποθεηημένο)
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά): 240,00
(Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ
5. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινος ζηαςποω.
Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ενψρ ζηαςποω διαζηάζευν 100X50X15, πάσοςρ 3cm απψ λεςκψ
μάπμαπο ζκληπψ απίζηηρ ποιψηηηαρ γςαλιζμένο.
(Ένα ηεμάσιο ηοποθεηημένο)
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά): 30,00
(Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΡΩ
6. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινηρ πλάκαρ ζηο οζηεοθςλάκιο.
Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ζηο νέο οζηεοθςλάκιο, μιαρ μαπμάπινηρ πλάκαρ διαζηάζευν
60X40, πάσοςρ 2cm απψ λεςκψ μάπμαπο ζκληπψ απίζηηρ ποιψηηηαρ γςαλιζμένο, πάνυ ζηην οποία
θα είναι σαπαγμένα ηα ζηοισεία ηος αποβιϊζανηορ.
( Ένα ηεμάσιο ηοποθεηημένο )
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά): 40,00
(Ολογπάθυρ) : ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ

Ο ζςνηάξαρ

Δλέγσθηκε

Δγκπίθηκε

Η πποφζηαμένη ηος ημήμαηορ

Ο Γιεςθςνηήρ Σ.Τ.

μελεηϊν & διενέπγειαρ διαγυνιζμϊν

Κςπάνορ Θυμάρ

Σζιψγκα Δλένη

Κςπιακίδηρ Παωλορ

Πολιηικψρ Μησανικψρ

Αγπ. Σοπ. Μησανικψρ

Πολιηικψρ Μησανικψρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ (Σ.Π. 2017)»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.): 14/2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 44.354,84 €
Φ.Π.Α. (24%)
: 10.645,16 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 55.000,00 €
Σαξινψμηζη καηά CPV : 45112714-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ανηικείμενο ηηρ παποωζαρ μελέηηρ είναι η εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ καηαζκεςήρ μνημείυν ηπιεηοωρ ηαθήρ
ζηο Νεκποηαθείο ηηρ πψληρ ηηρ Νάοςζαρ. Η επγαζία θα εκηελεζθεί απψ ανάδοσο πος θα πποκωτει μεηά
απψ ζςνοπηικψ διαγυνιζμψ.
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΟ

(€)

(€)

1

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Α

170

120

20.400,00

2

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Β

10

50

500,00

3

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Γ

45

220

9.900,00

4

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Γ

45

240

10.800,00

5

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινος ζηαςποω

35

30

1.050,00

6

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινηρ πλάκαρ ζηο
οζηεοθςλάκιο.

40

40

1.600,00

Ο ζςνηάξαρ

ΑΘΡΟΙΜΑ

44.250,00

ΣΡΟΓΓΤΛΔΤΗ

104,84

ΑΘΡΟΙΜΑ

44.354,84

Φ.Π.Α. 24%

10.645,16

ΤΝΟΛΟΝ

55.000,00

Δλέγσθηκε

Δγκπίθηκε

Η πποφζηαμένη ηος ημήμαηορ

Ο Γιεςθςνηήρ Σ.Τ.

μελεηϊν & διενέπγειαρ διαγυνιζμϊν
Κςπάνορ Θυμάρ

Σζιψγκα Δλένη

Κςπιακίδηρ Παωλορ

Πολιηικψρ Μησανικψρ

Αγπ. Σοπ. Μησανικψρ

Πολιηικψρ Μησανικψρ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ (Σ.Π. 2017)»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.): 14/2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 44.354,84 €
Φ.Π.Α. (24%)
: 10.645,16 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 55.000,00 €

ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ

(€)

1

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Α

170

2

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Β

10

3

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Γ

45

4

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηωπος Γ

45

5

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινος
ζηαςποω

35

6

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινηρ πλάκαρ
ζηο οζηεοθςλάκιο.

40

(€)

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24%
ΤΝΟΛΟΝ
Ο ςπογεγπαμμένορ, πποζθέπυ για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ «ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» ηο ποζψν ηυν (*)
………………………………………………………………………………………………………………………………… εςπϊ ένανηι
ηος ποζοω ηος πποχπολογιζμοω ηηρ μελέηηρ ηηρ εν λψγυ επγαζίαρ, πλέον Φ.Π.Α. (24%).
(*)

Σίθεηαι ΟΛΟΓΡΑΦΩ και ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

………………., …………………….. 2017
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

(Σίθεηαι ςπογπαθή και ζθπαγίδα)

ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ (Σ.Π. 2017)»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.): 14/2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 44.354,84 €
Φ.Π.Α. (24%)
: 10.645,16 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 55.000,00 €

ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ

(€)

1

Προμήθεια και ηοποθέηηζη μνημείων ηύποσ Α

170

2

Προμήθεια και ηοποθέηηζη μνημείων ηύποσ Β

10

3

Προμήθεια και ηοποθέηηζη μνημείων ηύποσ Γ

45

4

Προμήθεια και ηοποθέηηζη μνημείων ηύποσ Γ

45

5

Προμήθεια και ηοποθέηηζη μαρμάρινοσ
ζηασρού

35

6

Προμήθεια και ηοποθέηηζη μαρμάρινης πλάκας
ζηο οζηεοθσλάκιο.

40

(€)

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24%
ΤΝΟΛΟΝ
Ο σπογεγραμμένος, προζθέρω για ηην εκηέλεζη ηης εργαζίας «ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» ηο ποζόν ηων (*)
………………………………………………………………………………………………………………………………… εσρώ ένανηι
ηοσ ποζού ηοσ προϋπολογιζμού ηης μελέηης ηης εν λόγω εργαζίας, πλέον Φ.Π.Α. (24%).
(*)

Σίθεηαι ΟΛΟΓΡΑΦΩ και ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

………………., …………………….. 2017
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

(Σίθεηαι σπογραθή και ζθραγίδα)

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 6204
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΔΗΜΑΡΧΙΑ 30 / ΝΑΟΤΑ/ Σ.Κ. 59200
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΒΑΣΑΝΣΖΗ ΑΘΗΝΑ, ΛΑΠΑΒΙΣΑ ΓΙΩΡΓΟ
- Σθλζφωνο: 23323-50367, - 50328
- Ηλ. ταχυδρομείο: vatanzti@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.naoussa.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): «ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»

CPV 45112714-3
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΤΠΗΡΕΙΕ

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

2

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:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο5:
δ) Η 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 περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ6;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
3

Σμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

5

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
τιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
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 καταδίκεσ8
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτθ12·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ14·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου16 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):
*……+*……+*……+*……+17
Εάν ναι, αναφζρετε18:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε 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
8

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+19
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
20
(«αστοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν21:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 24
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26
:
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:
- Παρακζςτε 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 περιςτάςεισ27
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Όχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ30;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 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;
*+ Ναι *+ Όχι
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
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
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 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
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
Όςον 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
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
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
εγκατάςταςισ33; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται 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):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
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.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ 34:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: [……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ16

αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........]
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι 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 .

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, 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)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, 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:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν 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) Ο 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) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και

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):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

*……..........................+

[……+

*……+

*....……+
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

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:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων42 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) Οι 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) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Όχι

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

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
43
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
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: υςτιματα 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.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα 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:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι
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 V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχι45

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+46
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονται47, 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 δωρεάν48.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
7 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.”
8 φμφωνα 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.
9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ
και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
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/ΔΕΤ του
υμβουλίου (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.".
16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 )
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
22 τθν 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).
23 θμειϊνεται 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
25

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
24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27 Άρκρο 73 παρ. 5.
28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
30 Πρβλ άρκρο 48.
31 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ
εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
33 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
34 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
35 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
37 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
40 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ
όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
41 Όςον 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 ΣΕΤΔ.
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42 Ο 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.
43 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 ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε
μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
47 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
48 Τπό 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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Α/Α

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

1

Μνημεία ηύπος Α από λεςκό μάπμαπο ζκληπό απίζηηρ ποιόηηηαρ, πάσοςρ 2cm,

1.1

Δνα
πεπιμεηπικό
πλαίζιο ΝΑΙ
εξυηεπικών
διαζηάζευν
190X90cm και ύτοςρ 15cm, ηο
οποίο θα ζηεπεώνεηαι με σπήζη
άοπλος ζκςποδέμαηορ εζυηεπικά,
πάσοςρ 10cm.

1.2

ένα δεύηεπο πλαίζιο (επίζηετη), ΝΑΙ
πος θα ηοποθεηηθεί πάνυ ζηο
πποηγούμενο πλαίζιο, εξυηεπικών
διαζηάζευν
200X100cm
και
πλάηοςρ 15cm και ηο οποίο θα
εξέσει 5cm από ηο κάηυ
πεπιμεηπικό πλαίζιο (ζε όλερ ηιρ
πλεςπέρ).

1.3

Μέζα ζηο δεύηεπο πλαίζιο θα ΝΑΙ
ηοποθεηηθεί ζηαςπόρ διαζηάζευν
50X30cm και ο κενόρ σώπορ θα
γεμίζει με ππάζινο πεηπαδάκι.

1.4

ένα
κηποζηάζιο
40X40X23,50cm.

1.5

δύο
κοςβούκλια
διαζηάζευν ΝΑΙ
30X20X23,50cm, πος θα θέποςν
γςάλινερ πποθήκερ μππορ και
πίζυ.

1.6

μια πλάκα διαζηάζευν 40X10cm, ΝΑΙ
πάνυ ζηην οποία θα γπάθονηαι ηα
ζηοισεία ηος ενηαθιαζμένος με
σπςζά γπάμμαηα.

1.7

Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα θα ΝΑΙ
είναι γςαλιζμένα.

διαζηάζευν ΝΑΙ

1

Α/Α

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηύπος Β από λεςκό μάπμαπο ζκληπό απίζηηρ
ποιόηηηαρ, πάσοςρ 2cm, ηο οποίο θα αποηελείηαι:

2.1

Από ένα πλαίζιο διαζηάζευν ΝΑΙ
190X90cm και πλάηοςρ 15cm,
ηο οποίο θα ηοποθεηείηαι
πάνυ ζηο σώμα.

2.2

ένα κοςβούκλιο διαζηάζευν ΝΑΙ
30X20X23,50cm,
πος
θα
θέπει γςάλινη πποθήκη μππορ
και πίζυ.

2.3

μια
πλάκα
40X10cm, πάνυ
θα γπάθονηαι ηα
ενηαθιαζμένος
γπάμμαηα.

διαζηάζευν ΝΑΙ
ζηην οποία
ζηοισεία ηος
με
σπςζά

ΝΑΙ

2.4

Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα Θα
είναι γςαλιζμένα.

3

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηύπος Γ από λεςκό μάπμαπο ζκληπό απίζηηρ
ποιόηηηαρ, ηο οποίο θα αποηελείηαι:

3.1

Από ένα πεπιμεηπικό πλαίζιο ΝΑΙ
εξυηεπικών
διαζηάζευν
190X90cm, ύτοςρ 15cm και
πάσοςρ 2cm, ηο οποίο θα
ζηεπεώνεηαι με σπήζη άοπλος
ζκςποδέμαηορ
εζυηεπικά,
πάσοςρ 10cm.

3.2

μία
μαπμάπινη
(επίζηετη)
πος
ηοποθεηηθεί
πάνυ

πλάκα ΝΑΙ
θα
ζηο
2

Α/Α

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

πποηγούμενο
πλαίζιο,
διαζηάζευν 200X100cm και
πάσοςρ 3cm και η οποία θα
εξέσει 5cm από ηο κάηυ
πεπιμεηπικό πλαίζιο (ζε όλερ
ηιρ πλεςπέρ).

3.3

Πάνυ ζηη μαπμάπινη πλάκα ΝΑΙ
θα
ηοποθεηηθεί
ζηαςπόρ
διαζηάζευν 50X30cm και
πάσοςρ 2cm.

3.4

Από
ένα
κηποζηάζιο ΝΑΙ
διαζηάζευν 40X40X23,50cm
και πάσοςρ 2cm.

3.5

δύο κοςβούκλια διαζηάζευν ΝΑΙ
30X30X23,50cm και πάσοςρ
2cm, πος θα θέποςν γςάλινερ
πποθήκερ μππορ και πίζυ.

3.6

ένα όπθιο Σηαςπό διαζηάζευν ΝΑΙ
100Χ50Χ15cm και πάσοςρ 3
cm, ο οποίορ θα ζηεπεώνεηαι
με
σπήζη
άοπλος
ζκςποδέμαηορ.

3.7

μια
πλάκα
διαζηάζευν ΝΑΙ
40X10cm και πάσοςρ 2cm,
πάνυ
ζηην
οποία
θα
γπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος
ενηαθιαζμένος
με
σπςζά
γπάμμαηα.

3.8

Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα Θα
είναι γςαλιζμένα.

ΝΑΙ

3

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Α/Α

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μνημείυν ηύπος Γ από λεςκό μάπμαπο ζκληπό απίζηηρ
ποιόηηηαρ, ηο οποίο θα αποηελείηαι:

4.1

Από ένα πεπιμεηπικό πλαίζιο ΝΑΙ
εξυηεπικών
διαζηάζευν
190X90cm, ύτοςρ 15cm και
πάσοςρ 2cm , ηο οποίο θα
ζηεπεώνεηαι με σπήζη άοπλος
ζκςποδέμαηορ
εζυηεπικά,
πάσοςρ 10cm.

4.2

Από μία μαπμάπινη πλάκα ΝΑΙ
(επίζηετη),
πος
θα
ηοποθεηηθεί
πάνυ
ζηο
πποηγούμενο
πλαίζιο,
διαζηάζευν 200X100cm και
πάσοςρ 3cm και η οποία θα
εξέσει 5cm από ηο κάηυ
πεπιμεηπικό πλαίζιο (ζηιρ ηπειρ
πλεςπέρ).

4.3

Πάνυ ζηη μαπμάπινη πλάκα ΝΑΙ
θα
ηοποθεηηθεί
ζηαςπόρ
διαζηάζευν 50X30cm και
πάσοςρ 2cm.

4.4

Από
ένα
κηποζηάζιο ΝΑΙ
διαζηάζευν 40X40X23,50cm
και πάσοςρ 2cm.

4.5

ένα κοςβούκλιο διαζηάζευν ΝΑΙ
100X30X30cm και πάσοςρ
2cm, πος θα θέπει γςάλινη
πποθήκη εμππόρ.

4.6

μία όπθια πλάκα 100Χ100, ΝΑΙ
πάσοςρ 3 cm, πάνυ ζηην
οποία
θα
ηοποθεηηθεί
ζηαςπόρ διαζηάζευν 35Χ20,
4

Α/Α

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

πάσοςρ 1,5 cm και θα γπάθει
ηα
ζηοισεία
ηος
ενηαθιαζμένος
με
σπςζά
γπάμμαηα,
η
οποία
θα
ζηεπεώνεηαι με σπήζη άοπλος
ζκςποδέμαηορ.

4.7

Όλα ηα παπαπάνυ μάπμαπα θα ΝΑΙ
είναι γςαλιζμένα.

5

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινος ζηαςπού

5.1

Για
ηην
ππομήθεια
και ΝΑΙ
ηοποθέηηζη
ενόρ
ζηαςπού
διαζηάζευν 100X50X15, πάσοςρ
3cm από λεςκό μάπμαπο ζκληπό
απίζηηρ ποιόηηηαρ γςαλιζμένο.

6

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη μαπμάπινηρ πλάκαρ ζηο οζηεοθςλάκιο.

6.1

Για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ζηο ΝΑΙ
νέο οζηεοθςλάκιο, μιαρ μαπμάπινηρ
πλάκαρ διαζηάζευν 60X40, πάσοςρ 2cm
από λεςκό μάπμαπο ζκληπό απίζηηρ
ποιόηηηαρ γςαλιζμένο, πάνυ ζηην οποία
θα είναι σαπαγμένα ηα ζηοισεία ηος
αποβιώζανηορ.

7

Χπόνορ παπάδοζηρ

7.1

Χπόνορ παπάδοζηρ ηάθυν

< 33 ημέπερ

5

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
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Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Πληρουορίες: Βαταντζή Αθ.- Λαπαβίτσας Γ.
Σηλ.: 23323-50-367,50328
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ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΥΗ ΠΟΛΗ
ΝΑΟΤΑ»
ηε Νάνπζα , ζήκεξα ………………………. /../2017 νη παξαθάησ ππνγεγξακκέλνη:


Κοσηζογιάννης Νικόλαος , Γήκαξρνο, ελεξγώλ σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ
Νάνπζαο , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ν



………………………………………..πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΑΡΟΥΟ», έρνληαο ππόςε
ηελ ππ’ αξηζκ.: …/ …….. ζρεηηθή απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκθσλνύκε ηα
επόκελα:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κλεκείσλ ηξηεηνύο ηαθήο ζην Νεθξνηαθείν ηεο
Νάνπζαο.
Αλαιπηηθά νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ ζηελ θαηαζθεπή κλεκείσλ ηεζζάξσλ εηδώλ ηύπνπ Α-Β-Γ-Γ
από ιεπθό κάξκαξν αξίζηεο πνηόηεηαο γπαιηζκέλν, ζηελ ηνπνζέηεζε ιεπθώλ γπαιηζκέλσλ πιαθώλ καξκάξνπ
ζην νζηενθπιάθην θαη καξκάξηλνπ ζηαπξνύ. ηε δαπάλε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θύζεσο πιηθά πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Σα ζρέδηα ησλ κλεκείσλ ππάξρνπλ ζην θάθειν ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπκβάζεσο απηήο ζηελ νπνία πξνζαξηώληαη είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηα αθόινπζα:
1. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ
2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο
ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΠΡΟΘΔΜΙΔ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ

Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
Αλ ν πάξνρνο θαζπζηεξήζεη από ππαηηηόηεηά ηνπ ηελ παξάδνζε ζην δήκν έζησ θαη κηαο εξγαζίαο πέξαλ από
ην ζπκθσλνύκελν ζην άξζξν 2 ρξόλν, ηόηε ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο απηήο λα
θαηαβάιιεη ζην δήκν σο πνηληθή ξήηξα ην 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο όισλ ησλ εξγαζηώλ γηα θάζε εκέξα
θαζπζηέξεζεο. Η πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη από ην ινγαξηαζκό πιεξσκήο. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο
θαζπζηεξήζεη από ππαηηηόηεηά ηνπ ηελ νιηθή ή κεξηθή παξάδνζε, πεξηζζόηεξν από δέθα (10) εκέξεο, ηόηε
κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, νπόηε νιόθιεξν ην πνζό ηεο εγγύεζεο
ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, σο πνηληθή ξήηξα.
Αλεμάξηεηα όκσο αλ θηλεζεί ή όρη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο ηνπ παξόρνπ ή απηόο θεξπρζεί έθπησηνο, ζα
θαηαπίπηεη απαξαίηεηα ζε βάξνο ηνπ θαη ζην ζύλνιό ηεο, ε ζπλνκνινγνύκελε πνηληθή ξήηξα (2% επί ηνπ
ζπκβαηηθνύ πνζνύ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο) ιόγσ θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλώηεξε βία, ε πξνζεζκία ζα
παξαηείλεηαη γηα ηόζν ρξόλν, όζν ζα δηαξθεί ην εκπόδην απηό. Ο πάξνρνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή, δελ ζα
δηθαηνύηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ην δήκν, δηαθνξεηηθά ξεηά δειώλεη όηη παξαηηείηαη ηώξα από θάζε
ζρεηηθό δηθαίσκα ή αμίσζή ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν πάξνρνο παξέδσζε ζήκεξα ζην Γήκν ηελ αξηζκ. …………….. εγγπεηηθή
επηζηνιή ηνπ ………………., θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
εξγαζίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. ήηνη , ………………………..), πνπ ζα επηζηξαθεί ζ' απηόλ κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ, γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ζην νπνίν αλαθέξεηαη, αλ
εμαηηίαο ελδερόκελεο παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαηαπέζεη ζε βάξνο ηνπ σο πνηληθή ξήηξα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΛΗΡΩΜΔ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλάινγα, κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ
εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο αθνινύζσο:

Α/Α

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΙΓΟ

1

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηύπνπ Α

170

2

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηύπνπ Β

10

3

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηύπνπ Γ

45

4

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηύπνπ Γ

45

5

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ ζηαπξνύ

35

6

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλεο πιάθαο ζην
νζηενθπιάθεην.

40

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(ΔΤΡΩ)

Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 24%
ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ
(ΔΤΡΩ)

ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ
Η ηηκή κνλάδνο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ζε
θακία αλαζεώξεζε δελ ππόθεηηαη.
ε θάζε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία, ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί, νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη θάζε απαηηνύκελε εξγαζία
εξγαηνηερληηώλ.

ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΚΡΑΣΗΔΙ - ΦΟΡΟΙ
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπ βάζεη ησλ ηζρπόλησλ λόκσλ θόξνπο, ηέιε, θαη θξαηήζεηο.

ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1. Ο Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ, κε ηελ νπνία ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή θαη ζα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο εληνιέο, ππνδείμεηο θαη νδεγίεο
ηεο. Η αξκόδηα ππεξεζία πηζηνπνηεί θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.
2.

Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζύκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο από άιιν θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν.

3. Σνλ Αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ελώ ν Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνλ Γήκν.
4.

Οη εξγαζίεο ζα παξέρνληαη ηκεκαηηθά ελώ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα έρεη νινθιεξώζεη ηηο εξγαζίεο
ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ από ηελ αθνινπζία ηνπ ηεζζαξαθνλζήκεξνπ κλεκόζπλνπ.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.

ΑΡΘΡΟ 10 ο - Λοιποί όροι
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν πάξνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην
εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπ.
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο, ξπζκίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 132 ηνπ Ν.4412/
2016 , ύζηεξα από ζπκθσλία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απόθαζεο από Γεκνηηθό πκβνύιην.
Η αλαζέηνπζα αξρή (Γήκνο) κπνξεί ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο λα θαηαγγείιεη
ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ. 133 ηνπ Ν. 4412/ 2016 « Γηθαίσκα
κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 73 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) .
ΑΡΘΡΟ 11 ο- Ποινικές ρήηρες – Απόρριψη παραδοηέοσ - ανηικαηάζηαζη
Σπρόλ επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ ζε βάξνο θαη από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ ή απόξξηςε – αληηθαηάζηαζε
παξαδνηένπ ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο, ξπζκίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 218 θαη 220 ηνπ Ν.
4412/ 2016.
Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
(άξζξν 218 παξ.4 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 12 ο - Δθαρμοζηέα νομοθεζία
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο εθαξκόδνληαη:
α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016

β)νη όξνη ηεο παξνύζαο θαη
γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216)
ΑΡΘΡΟ 13 ο – Δπίλσζη διαθορών
Αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.

Σν θείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο πνπ ππέγξαςαλ
ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα απηήο, από ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην δήκν θαη έλα (1) έιαβε ν πάξνρνο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ο ΠΑΡΟΦΟ

