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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Διμοσ Ραλλινθσ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ικάκθσ 12

Ρόλθ

Γζρακασ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

15344

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL305

Τθλζφωνο

2106604600

Φαξ

2106612965

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@pallini.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Σκουρλισ Βαςίλειοσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pallini.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ραλλινθσ που ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και
ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ Βακμοφ (ΟΤΑ Α’)
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο.
Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ/νομικό
πρόςωπο κατά περίπτωςθ και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ,
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Ραλλινθσ www.pallini.gr .
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και
Ηωισ ςτα ανωτζρω τθλζφωνα.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ χρθματοδότθςθ για τθν προμικεια του αντικειμζνου κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ του Διμου.
Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ζχει εγγραφεί ςχετικι πίςτωςθ 80.601,00 € (Ευρϊ),
ςτον Κ.Α. 20.7131.0005 για το ζτοσ 2017 του προχπολογιςμοφ του Διμου.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Θ ςφμβαςθ αυτι αναφζρεται ςτθν προμικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και ςυγκεκριμζνα ενόσ (1)
ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι για τισ εργαςίεσ αποκομιδισ αςτικϊν απορριμμάτων και μεταφοράσ
των απορριμμάτων, κλαδιϊν και ογκωδϊν απορριμμάτων.
Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ είναι ο κάτωκι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΡΑΝΘ(€)

1

Μηχάνημα Εκςκαφζα
Φορτωτή

Τεμάχιο

1

65.000,00

65.000,00

Φ.Ρ.Α 24%

15.600,00

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ

80.600,00

(Μηχάνημα Ζργου ΜΕ)

Κωδικόσ κατά CPV:34144710-8 Τροχοφόροσ Φορτωτισ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδονται ςτα
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I και ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ” όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων” (άρκρο
209), όπωσ αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ.
42/23-2-2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”.
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 Τθν απόφαςθ Δθµοτικοφ Συµβουλίου Ραλλινθσ, υπ. αρικ. 342/2017 για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ
προµικειασ μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και κακοριςμόσ του τρόπου εκτζλεςθσ αυτισ (ΑΔΑ:
6ΔΞΒΩΞΚ-ΑΒΛ).
 Τισ αποφάςεισ, του Δθμοτικοφ Συμβουλίου: (α) αρικµ. 487/2016 µε τθν οποία ορίςκθκαν οι επιτροπζσ
διαγωνιςµοφ και αξιολόγθςθσ προµθκειϊν/υπθρεςιϊν και (β) αρικµ. 379/2016 µε τθν οποία ορίςκθκαν οι
επιτροπζσ παραλαβισ προµθκειϊν.
 Τον εγκεκριµζνο προχπολογιςµό του ∆ιµου µασ που εγκρίκθκε µε απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
∆ιοίκθςθσ Αττικισ.
 Τθν υπ’αρικµ. 86/2017 µελζτθ τθσ ∆ιεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ κακϊσ
και οι όροι του διαγωνιςµοφ.
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 Το Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 17REQ002449110
 Το Εγκεκριμζνο Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 17REQ002464063
 Τθν υπ’αρικμ. ΑΑΥΣΥΜ 1515/19-12-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςε βάροσ του ΚΑΕ:
20.7132.0005 με ΑΔΑ: ΩΗΨ5ΩΞΚ-7ΑΨ
 Τθν υπ’αρικμ. 1516/19-12-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΨΟ92ΩΞΚ-Σ44 για τθν
κάλυψθ τθσ δαπάνθσ των δθμοςιεφςεων ςτο Τφπο.
 Τθν υπ’αρικμ 728/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν και των όρων τθσ Διακιρυξθσ με ΑΔΑ: 7Γ60ΩΞΚ-3ΨΗ
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21/02/2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα
15:00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν 27/02/2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:30πμ.

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 28/12/2017
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 51477
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.pallini.gr
Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
θ με αρ. 2017/S 250-526657 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά του
θ υπ’αρικμ 86/2017 μελζτθ προμικειασ του Διμου Ραλλινθσ: Τεχνικι Ζκκεςθ, Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ
ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 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 και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Υποδείγματα εγγυθτικϊν ςτο παράρτθμα V.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ, δθλαδι ςτο ποςό των χιλίων τριακοςίων ευρϊ
(1.300,00€).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι κα είναι ςφμφωνθ με το παράρτθμα V
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν, και
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
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νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
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 απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν αφορά κατ’ ελάχιςτον τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2.1 Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
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προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.2.2 Θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2)
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
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ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ,
δθλαδι ςε εμπορία ι καταςκευι του προςφερόμενου είδουσ .
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. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν.
2.2.5 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμου τφπου τόςο του προμθκευτι όςο και
του καταςκευαςτι.
2.2.6 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
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αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. Θ
υποχρζωςθ υπογραφισ, αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
υπογράφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (Ν.4497/2017).
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
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ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2.1, 2.2.3.2.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2.1 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.2.2 πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. Τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Το πιςτοποιθτικό δεν γίνεται δεκτό εάν ζχει μεν εκδοκεί μζςα ςτο ανωτζρω
διάςτθμα, θ διάρκεια ιςχφοσ όµωσ που τυχόν αναγράφεται ςε αυτό λιγει νωρίτερα από τθ διενζργεια του
διαγωνιςµοφ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των
εν λόγω πιςτοποιθτικϊν. Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ
φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι
από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation
for Accreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.).
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
Ενόσ (1) Μθχανιματοσ Εκςκαφζα Φορτωτι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

100-120

15,00

τεχνολογία

100-120

10,00

3

Επιμζρουσ
μθχανολογικά-θλεκτρικά-θλεκτρονικά
ςυςτιματα-ςυςτιματα αςφαλείασ

100-120

10,00

4

Υδραυλικό ςφςτθμα-κίνθςθ

100-120

15,00

5

Σφςτθμα φόρτωςθσ

100-120

10,00

6

Σφςτθμα εκςκαφισ

100-120

10,00

7

Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα τεχνολογικά
ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία-παρελκόμενα

100-120

10,00

8

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

100-120

5,00

9

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ-Τεχνικι υποςτιριξθΧρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικϊνΧρόνοσ ανταπόκριςθσ ςυνεργείου

100-120

10

Χρόνοσ παράδοςθσ

100-120

11

Εγχειρίδια και εκπαίδευςθ προςωπικοφ/Επίδειξθ
δείγματοσ

100-120

Α/Α

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΤΩΤΘ

1

Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ
Κινθτιρασ (Ιςχφσ, οπι Στρζψθσ,

2

Εκπομπι
κ.α.)

καυςαερίων-Αντιρρυπαντικι

ΣΥΝΟΛΟ

5,00
5,00
5,00
100,00

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
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Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν

(τφποσ 1)

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%)

(τφποσ 2)

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.

Λ

2.4

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα I και ΙΙ τθσ
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.,
Τα κριτιρια ανάκεςθσ είναι αυτά που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 2.3.
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα III). Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ
μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ
διακιρυξθσ –μελζτθσ.

δζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλαχτα όλουσ του όρουσ τθσ

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
II τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Συγκεκριμζνα:
1. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
2. Επίςθσ θ προςφορά του κα πρζπει να περιλαμβάνει το φφλλο ςυμμόρφωςθσ. Ωσ προσ το φφλλο
ςυμμόρφωςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ κα το ςυμπλθρϊςει, επί ποινι απορρίψεωσ, ςφμφωνα με
το υπόδειγμα του παραρτιματοσ IV, κα το υπογράψει ψθφιακά και κα το υποβάλει ςτο ςφςτθμα
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ςτο
άρκρο 2.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
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κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 1.3 και ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσΟ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν 27/02/2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα: 11:30πμ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.
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 ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2 ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

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

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
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ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

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

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Για τθν διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν ιςχφουν τα παρακάτω:
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ρρομθκευτισ
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ
και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί
ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα.
Δεν αποκλείεται όμωσ για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί
ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί ςτα δικαςτιρια, ςε διαιτθςία, ςφμφωνα πάντα με τθν
Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια και τα οριηόμενα ςτθν
παραπάνω παράγραφο.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

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

4.4

Υπεργολαβία

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

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

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

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το μθχάνθμα εκςκαφζα φορτωτι εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Το προςφερόμενο μθχάνθμα ζργου κα πρζπει να παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Ραλλινθσ ςτο
αμαξοςτάςιο καινοφργιο και άκικτο και χωρίσ ηθμιζσ, ζτοιμο για απρόςκοπτθ λειτουργία. Θα αξιολογθκεί
ο ςυντομότεροσ δυνατόσ χρόνοσ παράδοςθσ.
Τα ζξοδα µεταφοράσ ςτο ςθµείο που κα υποδείξει θ υπθρεςία για τθν προςκόµιςθ των ειδϊν, κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται το αμαξοςτάςιο του Διμου Ραλλινθσ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν αρμόδια υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. Θ προςωρινι παραλαβι του υπό προμικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι κα γίνει από τθν
αρμόδια επιτροπι. Αυτι κα γίνει μετά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και κα αφορά
τθν τεχνικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ
ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν απόρριψθ του
παραλαμβανομζνου υπό προμικεια μθχανιματοσ ι τθν αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι
λειτουργικϊν ανωμαλιϊν του.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
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χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Σε περίπτωςθ που μζροσ, υποςφνολο θ ςφνολο του ωσ άνω προςφερομζνου μθχανιματοσ, παρουςιάςει
βλάβθ, αυτι επιςκευάηεται από τον προμθκευτι χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το ΔΘΜΟ ΡΑΛΛΘΝΘΣ. Για το
εφλογο του χρόνου αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ορίηονται και γίνονται αποδεκτζσ πζντε (5) θμερολογιακζσ
θμζρεσ.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ

Ο Ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι:
παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν για το πλιρεσ όχθμα. Θ
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του
ςυνεργείου κα γίνεται εντόσ το πολφ πζντε (5) θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ.
εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ τουλάχιςτον για μια
δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ προμικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και
ςυγκεκριμζνα ενόσ (1) ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι για τισ εργαςίεσ αποκομιδισ αςτικϊν
απορριμμάτων και μεταφοράσ των απορριμμάτων, κλαδιϊν και ογκωδϊν απορριμμάτων.
Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ είναι ο κάτωκι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΡΑΝΘ(€)

1

Μηχάνημα Εκςκαφζα
Φορτωτή

Τεμάχιο

1

65.000,00

65.000,00

Φ.Ρ.Α 24%

15.600,00

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ

80.600,00

(Μηχάνημα Ζργου ΜΕ)

Θ ενδεικτικι δαπάνθ για τθν προμικεια κα ανζλκει ςτο ποςό των 80.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α. 24%. Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ζχει εγγραφεί ςχετικι πίςτωςθ
80.601,00 € (Ευρϊ), ςτον Κ.Α. 20.7131.0005 για το ζτοσ 2017 του προχπολογιςμοφ του Διμου.
Κωδικόσ κατά CPV:34144710-8 Τροχοφόροσ Φορτωτισ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Απαιτιςεισ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ
Θ μελζτθ αυτι ςυντάςςεται από τον Διμο και αναφζρεται ςτθν προμικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα
φορτωτι και ςυγκεκριμζνα ενόσ (1) ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι για τισ εργαςίεσ αποκομιδισ
αςτικϊν απορριμμάτων και μεταφοράσ των απορριμμάτων, κλαδιϊν και ογκωδϊν απορριμμάτων.

Β. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
1.Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ
Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ και ζτουσ καταςκευισ επί
ποινι αποκλειςμοφ, κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο,
γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνων ςτθν
Ελλθνικι αγορά.

Θ λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ απαίτθςθ
υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ πλζον ιςχυρι.
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Το πλαίςιο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα ζχει μόνιμα
τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό φορτϊςεωσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό εκςκαφισ ςτο οπίςκιο
μζροσ, με ενςωματωμζνο πλαίςιο ποδαρικϊν ςτθρίξεωσ (να επιςυνάπτεται απαραιτιτωσ ςχζδιο του
πλαιςίου ι φωτογραφία).

Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ κα πρζπει να είναι περίπου 8Τ όπωσ κα
προκφπτει από τα ςτοιχεία και τα ςχζδια του καταςκευαςτι για πλιρθ ευςτάκεια, αςφάλεια του
προςωπικοφ και του μθχανιματοσ κακϊσ και ελαχιςτοποίθςθ των φκορϊν.

Το μθχάνθμα προορίηεται για χριςθ εντόσ πυκνοκατοικθμζνων περιοχϊν και ςτενϊν δρόμων και για αυτό
το λόγο οι διαςτάςεισ του κα είναι περίπου:

Μικοσ ςε κζςθ πορείασ

5,5μ.

Φψοσ μποφμασ μαηεμζνθσ ςε κζςθ πορείασ

3,5μ.

Μζγιςτο πλάτοσ κάδου φόρτωςθσ

2,3μ.

2. Κινθτιρασ
Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτοσ, νζασ αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ Ε.Ε., υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξθσ αζρα (intercooler),
ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail) ι αντίςτοιχθσ διάταξθσ, θλεκτρονικά
ελεγχόμενοσ, μικτισ ιςχφοσ όχι μεγαλφτερθσ των 80HP για οικονομία ςτθν κατανάλωςθ καυςίμου.

Θα ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ για τθν εκπομπι καυςαερίων (Stage
IIIb/Tier 4) ι ιςοδφναμου τφπου. Θα υπάρχει κατάλλθλθ ροπι ςτρζψθσ και χωρθτικότθτα. Θα αξιολογθκεί
επιπρόςκετα θ ροπι ςτρζψθσ ςε Nm. Με τισ προςφορζσ κα δοκοφν καμπφλεσ ιςχφοσ, ροπισ.

3. Υδραυλικό ςφςτθμα
Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ με εμβολοφόρα αντλία μεταβλθτισ
παροχισ, για εξοικονόμθςθ καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ παροχισ/πίεςθσ. Θ υδραυλικι πίεςθ
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 200 bar. Επίςθσ, θ υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον 100 lt/min. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ μεγαλφτερθ υδραυλικι πίεςθ και θ μεγαλφτερθ
υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ.

4. Επιμζρουσ μθχανολογικά Συςτιματα
α. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ.
Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα είναι υδροςτατικοφ τφπου με τουλάχιςτον τρεισ (3) ταχφτθτεσ κίνθςθσ μπροςτά
και πίςω. Θ επιλογι των ταχυτιτων κα γίνεται μζςω διακοπτϊν. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα κίνθςθσ του
μθχανιματοσ κα είναι περίπου 40 χλμ/ϊρα.

β. Σφςτθμα κφλιςθσ
Να αναφερκεί ο τφποσ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ.
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5.Ελαςτικά
Ελαςτικά βιομθχανικοφ τφπου (industrial) ςτοκ τελευταίου εξαμινου (καινοφργια). Να αναφερκοφν οι
διαςτάςεισ των ελαςτικϊν.

6.Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Θα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα επενεργεί και ςτουσ τζςςερισ
τροχοφσ (τετραδιεφκυνςθ). Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ μζςω διακόπτθ τριϊν τρόπων διεφκυνςθσ
δθλαδι, διεφκυνςθ ςτουσ 2 εμπρόςκιουσ τροχοφσ, διεφκυνςθ ςτουσ 4 τροχοφσ (αρκρωτό τιμόνι) και
πλευρικι διεφκυνςθ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. Για μζγιςτθ ευελιξία κίνθςθσ ςε ιδιαίτερα ςτενά ςθμεία ο
κφκλοσ ςτροφισ κα είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ. Να δοκεί θ μικρότερθ δυνατι ακτίνα ςτροφισ από τουσ
εμπρόςκιουσ τροχοφσ μεταξφ πεηοδρομίων.

7. Σφςτθμα πζδθςθσ
Τα φρζνα εργαςίασ είναι αυτορυκμιηόμενα, κλειςτοφ τφπου με πολλαπλοφσ δίςκουσ τοποκετθμζνουσ
εςωτερικά του άξονα. Το κφκλωμα φρζνων κα είναι διπλό με δφο πεντάλ και δφο αντλίεσ.Το φρζνο
ςτάκμευςθσ κα είναι μθχανικό. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ ο δίςκοσ (διςκόφρενο) ςτον οποίο
εφαρμόηει το φρζνο ςτάκμευςθσ, κα πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτοσ από το κφριο ςφςτθμα
πζδθςθσ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ πζδθςθσ ςτον πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ
κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ πζδθςθσ και ςτο μπροςτινό διαφορικό.

8.Εξαρτιςεισ
α. Σφςτθμα φόρτωςθσ - φορτωτι
Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ κα ζχει τοποκετθκεί ιδθ εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ
λειτουργίασ, υψθλϊν απαιτιςεων και κα αποτελείται από δυο βραχίονεσ, τον κάδο φόρτωςθσ και τουσ
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ λειτουργίασ.
Οι βραχίονεσ του φορτωτι κα είναι κάκετοι ςτον κάδο φόρτωςθσ και κα λειτουργοφν με υδραυλικοφσ
κυλίνδρουσ, απαραίτθτα επί ποινι αποκλειςμοφ δφο (2) για τθν ανατροπι του κάδου, και απαραίτθτα δφο
(2) για τθν ανφψωςι του, που κα εξαςφαλίηουν γριγορθ ανταπόκριςθ, κα βελτιϊνουν τον κφκλο εργαςίασ
και κα ιςοκατανζμουν μαηί με τουσ βραχίονεσ το βάροσ ανατροπισ του κάδου.
Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι πολλαπλϊν χριςεων, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0 m³. Θα αξιολογθκεί
επιπρόςκετα θ μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα του κάδου φορτωτι. Το φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο κα είναι
τουλάχιςτον 3,0 μ. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα το μεγαλφτερο φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο.Το ςφςτθμα
φόρτωςθσ κα είναι εξοπλιςμζνο με υδραυλικό ταχυςφνδεςμο.

Θ μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 6000kgf ενϊ θ ανυψωτικι
ικανότθτα ςτο μζγιςτο φψοσ κα είναι τουλάχιςτον 2.000 κιλά. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ μεγαλφτερθ
δφναμθ εκςκαφισ και θ μεγαλφτερθ ανυψωτικι ικανότθτα. Ο χειριςμόσ του φορτωτι κα γίνεται με ζνα
μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ κινιςεισ.
Στο μθχάνθμα κα υπάρχει και δεφτερο χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό κφκλωμα αναμονισ για
τθν λειτουργία κάδου πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ.

β. Σφςτθμα εκςκαφισ - τςάπα
Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ κα είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Θα είναι
προςαρμοςμζνθ επί ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ αυτισ, δεξιάαριςτερά κατά 1.0 μ. περίπου ςυνολικά.
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Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικόσ (επεκτεινόμενοσ). Ο κάδοσ εκςκαφισ τθσ
τςάπασ κα είναι πλάτουσ 60 εκ. τουλάχιςτον που κα περιςτρζφεται γφρω από τον πείρο ςτιριξθσ, κατά
τθν μεγαλφτερθ δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για ριηόκομα. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα το μεγαλφτερο
πλάτοσ του κάδου. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ γωνία περιςτροφισ κάδου.

Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, ζτςι που κα εξαςφαλίηει τθν
πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα κλπ.

Το βάκοσ εκςκαφισ με αναπτυγμζνθ τθ μποφμα κα είναι τουλάχιςτον 3,5μ. (ςφμφωνα με SAE).
Το μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ κα είναι περίπου 4,50μ.
Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ μζγιςτθ δυνατι ιςχφσ εκακαφισ δθλαδι θ δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του
κάδου με εκτεταμζνο τον βραχίονα ςε μονάδεσ kgf. Να δοκεί θ ςχετικι μζτρθςθ.

9. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία
H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτεσ
διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και air condition. Θ
καταςκευι τθσ καμπίνασ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι.
Πλοι οι χειριςμοί και θ οδιγθςθ του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι
ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα περιςτρζφεται ςε κάκε
επικυμθτι κζςθ εργαςίασ.
Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθν
ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.
Επίςθσ κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, με τθν
ελάχιςτθ απόκλιςθ ςε μζτρα (υπάρχει ήδη εγκατεςτημζνο ςφςτημα autofocus-ςφςτημα παρακολοφθηςησ
ςε πραγματικό χρόνο ςτο Δήμο Παλλήνησ). Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο
χριςτθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ.
Ρλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό πορείασ
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά
υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο.

10. Αξιοπιςτία
Ουςιαςτικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και ανεφρεςθσ
ανταλλακτικϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ και ο αρικμόσ των
μθχανθμάτων του ιδίου καταςκευαςτι (του ίδιου ι παρόμοιου τφπου) που λειτουργοφν ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του Νομοφ, κακϊσ και θ διαγωγι του προμθκευτι ςτθν Ελλθνικι αγορά και θ οργάνωςθ τθσ
εταιρείασ.

11. Λοιπζσ εξαρτιςεισ εργαςίασ
Το μθχάνθμα κα φζρει πλιρθ εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ για τθν άμεςθ λειτουργία
υδραυλικισ βραχόςφυρασ ι άλλων εξαρτθμάτων που προςαρμόηονται ςτθ μποφμα εκςκαφισ και
απαιτοφν υδραυλικι παροχι. Λοιπζσ εξαρτιςεισ για μελλοντικό εξοπλιςμό του μθχανιματοσ. Θ
ςυμβατότθτα μθχανιματοσ με λοιπζσ εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον ίδιο καταςκευαςτι, κα
λθφκεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για τθν μεγαλφτερθ δυνατι αξιοπιςτία και παραγωγικότθτα του μθχανιματοσ.
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Γ. ΕΓΓΥΘΣΘ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΡΑΑΔΟΣΘ
1.Eγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που
εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται εντόσ το πολφ πζντε (5) θμερϊν, από
τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ μεγαλφτερθ εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ.

2. Συντιρθςθ – Ανταλλακτικά
Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των
απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ τουλάχιςτον για μια δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα
τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ
μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια παροχισ ανταλλακτικϊν όπωσ και θ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ που κα δοκεί
ςτθν προςφορά.

o ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ - ΕΝΤΥΡΑ)
Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ
παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα χορθγθκοφν.
Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι.
o ΓΕΝΙΚΑ
Καμία προςφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγουσ παρουςίαςθσ και πλθρότθτασ, αρκεί τα
παρουςιαηόμενα ςτοιχεία των προςφορϊν, να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, για τθν
δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ του προςφερόμενου μθχανιματοσ. Με ποινι αποκλειςμοφ τθσ
παραπζρα διαδικαςίασ, τα ςτοιχεία αυτά κα προκφπτουν από επίςθμα ςτοιχεία του καταςκευαςτι. Θ
επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν δφναται να ηθτιςει δείγμα του
προςφερόμενου μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι προσ επίδειξθ.

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
Ο (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ
προβλζψεισ:
α. Ο Διμοσ Ραλλινθσ:
1. Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το ΕΕΕΣ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα
κατάλλθλα πεδία.
2. Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι.
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3. Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό
πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα
τθσ διακιρυξθσ.

β. Ο οικονομικόσ φορζασ:
1. Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του
ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ.
2. Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν
είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο.
3. Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ
του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία
εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων
PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί
από κάκε φυλλομετρθτι.
4. Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν
ιςτοςελίδα).
5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ
του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.

γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:
Αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf, είτε με το ανζβαςμα του αρχείου .xml ςτθν
ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
που επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ:
α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ,
ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ.
β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
κριτιρια επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαηί με
χωριςτό ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ
οποίεσ ςτθρίηεται.
γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ
ενϊςεων, κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα
οικονομικό φορζα, χωριςτό ΕΕΕΣ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ
ΙΙ ζωσ V αυτοφ.
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δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του ΕΕΕΣ ιςχφουν τα ακόλουκα:
(1) To ΕΕΕΣ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από το/τα εξουςιοδοτθμζνο/α προσ τοφτο
πρόςωπο/α του οικονομικοφ φορζα για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
(2) Το ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των
παρ.2 (β-γ) του παρόντοσ άρκρου
(3) Κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
που περιγράφεται ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να
υποβάλλει τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των προςϊπου/ων
που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το ΕΕΕΣ.
(4) Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ
των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου.

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Φφλλα Συμμόρφωςθσ

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
Ενόσ (1) Μθχανιματοσ Εκςκαφζα Φορτωτι

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Αντικείμενο προμικειασ
1.

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Σκοπόσ

2.

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Γενικά χαρακτθριςτικά

3.

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Ειδικά χαρακτθριςτικά

4.

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Μθχάνθμα Εκςκαφζα Φορτωτι

5.

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
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ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Κινθτιρασ
6.

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Υδραυλικό Σφςτθμα

7.

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Σφςτθμα φόρτωςθσ

ΝΑΙ

8.

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

9.

Σφςτθμα εκςκαφισ

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
10.

Καμπίνα οδιγθςθσ

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
11.

Θλεκτρικό ςφςτθμα

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
12.

Θλεκτρονικό ςφςτθμα-όργανα ελζγχου-ςφςτθμα
αςφαλείασ

ΝΑΙ

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
13.

Δείγμα

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
14.

Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
15.

Ραράδοςθ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
16.

Συμπλθρωματικά
Ρροςφοράσ

Στοιχεία

τθσ

Τεχνικισ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
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ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα
Αρχι)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ
……………4 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..........................

, ΑΦΜ: ……...........

(διεφκυνςθ) ……………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ
.......................

νομικοφ

προςϊπου+:

(πλιρθ

επωνυμία)
, ΑΦΜ: .................

(διεφκυνςθ) …………………..…….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ………….…………………………………5
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
.....................
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/
Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .................................................... 6 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ /
Θ
Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: (τίτλοσ
ςφμβαςθσ)/ για το/τα τμιμα/τα
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 9. ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ
μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
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Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1.

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

2

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

3

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται
ο ΦΡΑ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016).

4

όπωσ. υπος. 3.

5

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.

6

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ

7

Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων
τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.

8

Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

9

ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά
τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ (άρκρο 72 Ν. 4412/16).

10

Άρκρο 72 Ν. 4412/2016.

11
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δθδόηεο (Πιήξεο επωλπκία Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο ……………………………. /
Ηκεξνκελία έθδνζεο

……………………………..

Πξνο: (Πιήξεο επωλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1).................................
(Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2................................
Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα
παξαηηνύκελνη
ηνπ
δηθαηώκαηνο
ηεο
δηαηξέζεωο
θαη
δηδήζεωο
κέρξη
ηνπ
πνζνύ
ηωλ
επξώ………………………………………………………………………..4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν)

..................... , ΑΦΜ: ................

(δηεύζπλζε) .......................…….., ή
(ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ……………….

, ΑΦΜ:

….................

(δηεύζπλζε).......................…….. ή
(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπωλ
α) (πιήξε επωλπκία) ...................

.
, ΑΦΜ: ................. (δηεύζπλζε)......

β) (πιήξε επωλπκία) ....................

, ΑΦΜ: ......................

(δηεύζπλζε)....

γ) (πιήξε επωλπκία) ........................

, ΑΦΜ: ......................

(δηεύζπλζε)....

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα

κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο
ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ ..5/ ηεο ππ αξηζ .....
ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) ........................

ζύκβαζεο (ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζύκθωλα κε

Γηαθήξπμε / Πξόζθιεζε / Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο 6

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Τν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο7
από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 8) ή
κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ
Τξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε εγγπνδνζίαο καο.
Σε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε9.
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(Δμνπζηνδνηεκέλε Υπνγξαθή)

1

Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.

2

Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.

3

Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.

4

Όπωο ππνζεκείωζε 3.

5

Δθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ γηα ηα νπνία
ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε.

6

Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ,

7

Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο

8

Σύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από
ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ
ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995)
απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.

9
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)

ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ
“ Για τθν προμικεια Μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι, με CPV: 34144710-8,
δαπάνθσ ………….. € (χωρίσ ΦΡΑ), με ΦΡΑ 24% ………….€, ιτοι ςυνολικισ δαπάνθσ
…………€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%)”
Στθν Ραλλινθ ςιμερα, …….. ……….……………… 2018, θμζρα ………………….., οι υπογραφόμενοι:
I.

II.

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ που εδρεφει ςτον Γζρακα επί τθσ οδοφ Ικάκθσ 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ
Ραλλινθσ), που εκπροςωπείται νομίμωσ από τον ΗΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Διμαρχο Διμου Ραλλινθσ,
που κα αποκαλείται εφεξισ «Ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ» και
………………………………, με αρ. αςτ. Ταυτότθτασ ……………….. ωσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ

……………….. με ΑΦΜ ………………………. Δ.Ο.Υ. …………, Δ/νςθ: ………………, Τ.Κ. ……….., Τθλ.
…………….., που κα αποκαλείται εφεξισ «Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ», ςυμφϊνθςαν και ςυνομολόγθςαν τα
ακόλουκα.
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ενεργϊντασ βάςει του άρκρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και
ζχοντασ υπ' όψθ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
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 Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ” όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων” (άρκρο
209), όπωσ αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ.
42/23-2-2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”.
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 Τθν απόφαςθ Δθµοτικοφ Συµβουλίου Ραλλινθσ, υπ. αρικ. 342/2017 για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ
προµικειασ μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και κακοριςμόσ του τρόπου εκτζλεςθσ αυτισ (ΑΔΑ:
6ΔΞΒΩΞΚ-ΑΒΛ).
 Τισ αποφάςεισ, του Δθμοτικοφ Συμβουλίου: (α) αρικµ. 487/2016 µε τθν οποία ορίςκθκαν οι επιτροπζσ
διαγωνιςµοφ και αξιολόγθςθσ προµθκειϊν/υπθρεςιϊν και (β) αρικµ. 379/2016 µε τθν οποία ορίςκθκαν οι
επιτροπζσ παραλαβισ προµθκειϊν.
 Τον εγκεκριµζνο προχπολογιςµό του ∆ιµου µασ που εγκρίκθκε µε απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
∆ιοίκθςθσ Αττικισ.
 Τθν υπ’αρικµ. 86/2017 µελζτθ τθσ ∆ιεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ κακϊσ
και οι όροι του διαγωνιςµοφ.
 Το Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 17REQ002449110
 Το Εγκεκριμζνο Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 17REQ002464063
 Τθν υπ’αρικμ. ΑΑΥΣΥΜ 1515/19-12-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςε βάροσ του ΚΑΕ:
20.7132.0005 με ΑΔΑ: ΩΗΨ5ΩΞΚ-7ΑΨ
 Τθν υπ’αρικμ. 1516/19-12-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΨΟ92ΩΞΚ-Σ44 για τθν
κάλυψθ τθσ δαπάνθσ των δθμοςιεφςεων ςτο Τφπο.
 Τθν υπ’αρικμ 728/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν και των όρων τθσ Διακιρυξθσ με ΑΔΑ: 7Γ60ΩΞΚ-3ΨΗ
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 ……
 ……
 Τθν με αρ. ……./2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ
και τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ.
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (καλοφμενο εφεξισ "ανάδοχοσ") τθν προμικεια του είδουσ:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΡΑΝΘ(€)

1

Μηχάνημα Εκςκαφζα
Φορτωτή

Τεμάχιο

1

…………………

…………………

Φ.Ρ.Α 24%

…………………

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ

…………………

(Μηχάνημα Ζργου ΜΕ)

Ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ ……………,
ποςοφ …………………… ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 6.4 τθσ
διακιρυξθσ, εγγυάται ότι:
παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν για το πλιρεσ όχθμα. Θ
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του
ςυνεργείου κα γίνεται εντόσ το πολφ πζντε (5) θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ.
εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ τουλάχιςτον για μια
δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ.
Aναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42
του Ν.4412/2016:
θ υπ’αρικμ 86/2017 μελζτθ προμικειασ του Διμου Ραλλινθσ: Τεχνικι Ζκκεςθ, Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ
θ με αρ. 2017/S 250-526657 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
θ υπ’αρικμ. 52123/28.12.2017 Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
θ προςφορά του αναδόχου
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Άρκρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ προμικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και
ςυγκεκριμζνα ενόσ (1) ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι για τισ εργαςίεσ αποκομιδισ αςτικϊν
απορριμμάτων και μεταφοράσ των απορριμμάτων, κλαδιϊν και ογκωδϊν απορριμμάτων, με CPV:
34144710-8.
Συγκεκριμζνα:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΡΑΝΘ(€)

1

Μηχάνημα Εκςκαφζα
Φορτωτή

Τεμάχιο

1

…………………

…………………

Φ.Ρ.Α 24%

…………………

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ

…………………

(Μηχάνημα Ζργου ΜΕ)

Άρκρο 2
Διάρκεια ςφμβαςθσ – Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ παράδοςθσ υλικϊν
1. Θ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ κα ιςχφει από τθν …../…./2018 ζωσ …./…./2018.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το μθχάνθμα εκςκαφζα φορτωτι εντόσ ……………….. (…..) μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ ……… προςφορά του.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
2. Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 6.1 τθσ διακιρυξθσ.
Τα ζξοδα µεταφοράσ ςτο ςθµείο που κα υποδείξει θ υπθρεςία για τθν προςκόµιςθ των ειδϊν, κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται το αμαξοςτάςιο του Διμου Ραλλινθσ.

Άρκρο 3
Τρόποσ πλθρωμισ
1.

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
Σελίδα 49

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

Άρκρο 4
Υποχρεϊςεισ αναδόχου
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ,
που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργεί ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

Άρκρο 5
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

Άρκρο 6
Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ με το από …..… ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με τον υπ’
αρικ. ……..….. όρο τθσ διακιρυξθσ ενθμζρωςε το Διμο για το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτο Διμο κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτο Διμο, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτο Διμο κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία

Άρκρο 7
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
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Άρκρο 8
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Ο Διμοσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

Άρκρο 9
Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
1. Θ προςωρινι παραλαβι του υπό προμικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι κα γίνει από τθν
αρμόδια επιτροπι. Αυτι κα γίνει μετά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι και κα αφορά
τθν τεχνικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ
ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν απόρριψθ του
παραλαμβανομζνου υπό προμικεια μθχανιματοσ ι τθν αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι
λειτουργικϊν ανωμαλιϊν του.
2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ
τριάντα (30) θμερϊν.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

Άρκρο 10
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Σε περίπτωςθ που μζροσ, υποςφνολο θ ςφνολο του ωσ άνω προςφερομζνου μθχανιματοσ, παρουςιάςει
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βλάβθ, αυτι επιςκευάηεται από τον προμθκευτι χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το ΔΘΜΟ ΡΑΛΛΘΝΘΣ. Για το
εφλογο του χρόνου αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ορίηονται και γίνονται αποδεκτζσ πζντε (5) θμερολογιακζσ
θμζρεσ.
2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρκρο 11
Επίλυςθ Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ/νομικό
πρόςωπο κατά περίπτωςθ και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ,
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων
5.2, 6.1 και 6.3 τθσ υπ’αρικμ: ………. Διακιρυξθσ, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

Άρκρο 12
Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ, θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ
θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ ι με τθν παράδοςθ
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Διμο Ραλλινθσ

Για τον Ανάδοχο
Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
τθσ εταιρείασ
……………………………
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