ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016

Προμήθεια δυο μεταχειριςμζνων
ημιφορτηγών τφπου 4x4

Αρ. Μελζτησ 1083/2017

CPV 34131000-4: Ημιφορτηγά

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 27065 / 19.10.2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 29.800,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
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ΑΡΘΡΟ 1: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1.

Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (τεφχοσ Α’ 147).
2. Του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010, τεφχοσ Α').
3. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τεφχοσ Α').
4. Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν
του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ.
5. Του N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
6. Του N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
7. Του N. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ»
8. Του Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
9. Του N. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων
7 και 13 ζωσ 15.
10. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των
διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ
(Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, Ρ.Δ. και Υπουργικζσ Αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελοφν
μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ.
Επίςθσ, θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα ακόλουκα:
1.

Τθν υπ’ αρικ. 280/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διάκεςθ πίςτωςθσ.

2.

Τθν με αρικμό 1083/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν με τίτλο «Ρρομικεια δυο μεταχειριςμζνων
θμιφορτθγϊν τφπου 4x4».

3.

Το Ρρωτογενζσ Αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ Ραγγαίου ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ (ΑΔΑΜ 17REQ001606645).

4.

Το Εγκεκριμζνο Αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ Ραγγαίου ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΑΔΑΜ 17REQ001864755).

5.

Τθν αρ. 539/2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν οποία θ Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου Ραγγαίου
βεβαίωςε ότι για τθν δαπάνθ φψουσ € 29.800,00 υπάρχει πίςτωςθ ςτον ΚΑΕ 30/7132.002 του προχπολογιςμοφ
ζτουσ 2017 και καταχωρικθκε με α/α 1 ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων.

6.

Τισ υπ’ αρικ. 403/2017 και 406/2017 Αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ραγγαίου, περί ζγκριςθσ
δαπάνθσ, κακοριςμοφ όρων διακιρυξθσ και ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ.

7.

Τθν παροφςα Διακιρυξθ που καταχωρείται ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων για τθν
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Επωνυμία
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Τθλζφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Γενικι διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (url)

:
:
:
:
:
:

ΔΗΜΟΣ ΡΑΓΓΑΙΟΥ
Α
Φ. ΡΑΡΑΧΗΣΤΙΔΗ 137 , ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΗ, 64100
25923 50057-58 (κ. Ν. Ευαγγζλου)
25923 50075
evaggelou@dimospaggaiou.gr, info@dimospaggaiou.gr
www.dimospaggaiou.gr
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Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Η παροφςα Διακιρυξθ.
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
Η Τεχνικι Ρεριγραφι.
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.
Το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που παρζχονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι επί των
ανωτζρω.

Ραρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ μελζτθ και τα λοιπά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Ραγγαίου www.dimospaggaiou.gr.
Για τυχόν ςυμπληρωματικζσ πληροφορίεσ ή ερωτήςεισ, αλλά και για την αποςτολή του Εντφπου Οικονομικήσ
Προςφοράσ το οποίο θα διατίθεται μόνο μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κατόπιν ηλεκτρονικήσ αίτηςησ, οι
ενδιαφερόμενοι θα απευθφνονται ςτα evaggelou@dimospaggaiou.gr ή info@dimospaggaiou.gr.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν «Ρρομικεια δυο μεταχειριςμζνων θμιφορτθγϊν τφπου 4x4» για τθν εξυπθρζτθςθ των
αναγκϊν του Διμου Ραγγαίου, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθ ςχετικι μελζτθ με αρικμό 1083/2017, που αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε € 29.800,00 (κακαρό ποςό € 24.032,26 και ποςό ΦΡΑ 24%
ιτοι € 5.767,74).

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ που προζρχονται από «Δράςεισ πυροπροςταςίασ – Επιχοριγθςθ
ζτουσ 2017» και κα βαρφνει τον Κ.Α. 30/7132.002 προχπολογιςμοφ του Διμου του ζτουσ 2017.
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
πλθν του Φ.Ρ.Α. ο οποίοσ βαρφνει το Διμο Ραγγαίου.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ,
ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ν. 4412/2016.
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προςφζρουν το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν, ορίηεται θ 09.11.2017 θμζρα Πζμπτη. Ώρα λιξθσ
ορίηεται θ 10.00 π.μ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, από τθν
νομίμωσ οριςκείςα Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Ο χϊροσ ςτον οποίο κα λάβει χϊρα θ διαδικαςία κα είναι θ Διεφκυνςθ
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ραγγαίου.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα ι αν μζχρι τθ μζρα
αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε
οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5)
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τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία
δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα
θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, είτε με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ .
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
ΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΓΓΑΙΟΥ
ΡΟΣΦΟΑ ΤΟΥ [ΡΛΗΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ]
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ ΤΥΡΟΥ 4x4»
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ [ΒΛ. ΑΘΟ 7 ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ]
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»
Εντόσ του φακζλου προςφοράσ περιζχονται:
α) Τα «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και θ «Τεχνικι Ρροςφορά» (τα τεχνικά ςτοιχεία - προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ)
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
β) Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του ςυμμετζχοντοσ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν
φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, αυτι υπογράφεται από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ αυτισ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο φάκελοσ προςφοράσ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ακόλουκα:
1. Το Συποποιημζνο Ζντυπο Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13.Α τθσ παροφςασ,
β) Ρλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 13.Β τθσ παροφςασ.
Το ΤΕΥΔ βρίςκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι (.doc) ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ ςτον ςφνδεςμο:
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoyypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn .
2. Τθν εγγφηςη ςυμμετοχήσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρκρο 16 αντίςτοιχα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
3. Τθν «Σεχνική Προςφορά» δθλαδι τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ιτοι τα κατωτζρω:
 Ζγγραφο του ςυμμετζχοντοσ ι τεχνικό φυλλάδιο του προςφερόμενου είδουσ που να το περιγράφει με τζτοιον
τρόπο, ϊςτε να μπορεί κατ’ αρχιν να ελζγχεται θ ςυμμόρφωςθ του με τα ηθτοφμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
τθσ ςχετικισ μελζτθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων υποχρεωτικά φωτογραφιϊν για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των
προςφερόμενων ειδϊν. Οι φωτογραφίεσ κα είναι πρόςφατεσ και κα απεικονίηουν ευκρινϊσ όλο το αμάξωμα
(εμπρόσ, πίςω, πλαϊνά), τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, τον κινθτιρα και τθν καρότςα.
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 Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι τα προςφερόμενα οχιματα είναι ατρακάριςτα, ότι
υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ από τθ ςχετικι μελζτθ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ότι
ςυμφωνοφν με τα προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά και φωτογραφίεσ.
4. Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομική Προςφορά». Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ
«Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, χρθςιμοποιϊντασ επί ποινι αποκλειςμοφ
το υπόδειγμα (απαιτείται ςφραγίδα και υπογραφι) που παρζχεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι (βλζπε και άρκρο 2
τθσ παροφςθσ).
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων φορζων
υποβάλλει μαηί με το δικό του, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), για κάκε φορζα ςτισ ικανότθτεσ
του οποίου ςτθρίηεται.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
 Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ.
 Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ των υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
 Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι
εναλλακτικϊν προςφορϊν.
 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.
 Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο.
 Δεν προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ (option).

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΣΑΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
1. Παραλαβή και εξζταςη των φακζλων προςφοράσ
α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι,
που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων
οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. Ο Ρρόεδροσ
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για να
διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο
όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται
από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια και μποροφν να παρευρίςκονται οι προςφζροντεσ
ι εκπρόςωποι τουσ (αρκεί απλι επίδειξθ κάποιου εγγράφου ταυτοποίθςθσ), οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.
4412/2016.
2. τάδια αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορών
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ και ελζγχεται θ πλθρότθτα και το περιεχόμενο των ςτοιχείων του. Στθ
ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ.
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β) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ του
πρϊτου ςταδίου (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν και τεχνικι αξιολόγθςθ), αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα
που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ ι και ςε περιςςότερεσ,
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Για τα ανωτζρω ςτάδια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό όπου μεταξφ άλλων αναφζρονται οι
ςυμμετζχοντεσ, θ αποδοχι ι απόρριψθ προςφορϊν όπωσ και οι λόγοι αποκλειςμοφ ενδεχομζνωσ, και καταγράφονται οι
δοκείςεσ τιμζσ.
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το προθγοφμενο ςτάδιο οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία
κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ προςφορζσ), θ Ανακζτουςα
Αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ
προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικών - Κατακφρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςφμβαςησ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Αν δεν
προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία
ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ.
Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ Αρχισ του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ι αν δεν
υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 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.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και
106 του Ν. 4412/2016.
Η Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ
προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Ραγγαίου εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα που κοινοποιικθκε ςε αυτοφσ επί
αποδείξει θ απόφαςθ κατακφρωςθσ.
γ) Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι, δεν ζχουν
εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ,
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κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και
χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 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. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα
ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) Σε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) Σε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) Σε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) Σε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ
φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 13 πρζπει να ικανοποιείται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
13.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό
του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
13.A.1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 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,
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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) Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ιδιωτικϊν
Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ.
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.
13.A.2 Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και θ Ανακζτουςα Αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι
των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
13.Α.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), προςφζρων ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) Ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016,
(β) Εάν ο οικονομικόσ φορζασ 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. Η Ανακζτουςα Αρχι
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν
παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει αποδείξει 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 (παρ. 5 άρκρου 73 του Ν. 4412/2016),
(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 των οικονομικϊν φορζων 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 ο οικονομικόσ φορζασ 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 ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
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αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’
εφαρμογι του άρκρου 14 τθσ παροφςασ,
(θ) Εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) Εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε αμφιβολία τθν
ακεραιότθτά του.
13.Α.4. Η Ανακζτουςα Αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.
13.Α.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 4
μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 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, με τελεςίδικθ απόφαςθ, 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 ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
13.Α.6. Η 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.
13.Α.7. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του Ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό).
13.Β. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν
επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό
επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.
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14.1. Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ
1

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ ζε
δηαγωληζκνύο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίωλ εγγξάθωλ
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή ηωλ αθξηβώλ αληηγξάθωλ ηωλ δεκνζίωλ
εγγξάθωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ
4250/2014. Σεκεηωηένλ όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνύζηα,
έλνξθεο βεβαηώζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο θεθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ
Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο,
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκωο επηθπξωκέλα από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξωζεί
από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν. 4194/2013). Σεκεηώλεηαη όηη
δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίωλ εγγξάθωλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείωζε
(APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ από δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο (Σύκβαζε ηεο Χάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθωλίεο
(βι. θαη ζεκείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξωζεί
από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν. 4194/2013), θαζώο θαη
επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο
πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014.
4. Πξωηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξωκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά θαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθωλ,
εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγωληδόκελνπο.
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του Ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ
αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13.Α τθσ παροφςασ.
β) Ρλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 13.Β τθσ παροφςασ.
14.2. Δικαιολογητικά (αποδεικτικά μζςα)
Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ ζξι μηνών που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ
δικαιολογθτικϊν, πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ ζξι μηνών που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ.
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. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που ζχει ανακζςει τθ
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
14.3 Δικαιολογητικά μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 13.Α.
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13.Α οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
(α) Για τθν παράγραφο Α.1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: Απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των
τελευταίων δφο εδαφίων τθσ παραγράφου Α.1 του άρκρου 22.
(β) Για τθν παράγραφο Α.2 άρκρου 13: Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια Αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει
τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ
(γ) Για τθν παράγραφο Α.3 του άρκρου 13: Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια Αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα το
πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα και
το πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα εκτόσ
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ι τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ για τισ Α.Ε. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ όπωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα δε φζρουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ.
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 ςτα άρκρα 13.Α.1 , 13.Α.2 και 13.Α.4-β, 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.
Στθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13.Α τθσ παροφςασ.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του
διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
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(δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.3 του άρκρου 13, υποβάλλεται επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.
14.4. Δικαιολογητικά απόδειξησ καταλληλότητασ για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ του άρθρου
13.Β
Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 13.Β προςκομίηουν :
Ριςτοποιθτικό/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.
14.5. χετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίηςησ του προςωρινοφ αναδόχου:
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.

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΤΗΕΙ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) Τον εκδότθ, γ)
Τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
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) Η
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ
διηιςεωσ, και ββ) Πτι 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
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προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) Στθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.
16.1. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1β του
Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τησ αξίασ τησ ςφμβαςησ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
16.2. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 2% του προχπολογιςμοφ τθσ
προμικειασ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι ςτο ποςό των τετρακοςίων ογδόντα ζνα ευρώ (€ 481).
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.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η 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.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Η 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 επί αυτϊν.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,
παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα
από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
16.3. Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ
Ο Ανάδοχοσ κα εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία όλων των μθχανικϊν μερϊν των προςφερομζνων ειδϊν για χρονικό
διάςτθμα ενόσ ζτουσ προςκομίηοντασ (με τθν επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ) εγγυθτικι επιςτολι καλισ
λειτουργίασ. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ορίηεται ςτο ποςό των € 800.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΣΑΕΙ (αρ. 127 Ν. 4412/2016)
Κατά των πράξεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ χωρεί ζνςταςθ.
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο
άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΛΩΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Οι προςφορζσ κακϊσ και όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ.
Τεχνικά φυλλάδια επιτρζπεται να είναι ςτθν αγγλικι. Κάκε είδουσ επικοινωνία κα γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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ΑΡΘΡΟ 19: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ - ΔΑΠΑΝΕ ΔΗΜΟΙΕΤΗ
Η παροφςα Διακιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.dimospaggaiou.gr) και αποςτζλλεται ςτο Επμ.
Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςε μία (1) θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα του ν. Καβάλασ.
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1.
2.
3.
4.

Η Σφμβαςθ.
Η παροφςα Διακιρυξθ.
Η ςχετικι μελζτθ.
Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
δικαιολογθτικά, το αργότερο 4 θμζρεσ πριν από τθν λιξθ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν.

ΑΡΘΡΟ 22: ΣΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.

ΑΡΘΡΟ 23: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα ολοκλθρωκεί εντόσ τριάντα 30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Τα υπό προμικεια είδθ κα είναι παραδοτζα ςτθν ζδρα του Διμου, με ζξοδα του προμθκευτι.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να επιςκεφτεί, κατόπιν ςυνεννόθςθσ, το χϊρο του υποψθφίου
αναδόχου, ϊςτε να εξετάςει τα προςφερομζνα είδθ και να επαλθκεφςει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν
υποβλθκεί. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι παραβιάηονται οι τεκείςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ι εάν, τεκμθριωμζνα ,
το όχθμα δεν βρίςκεται ςε πολφ καλι κατάςταςθ ςφμφωνα με τα δθλωκζντα και τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ προχωρεί κατά τθν κρίςθ τθσ ςτον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ.

Ελευκεροφπολθ, 19.10.2017
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