ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.A. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη 18-04-2018
Αριθμ. Πρωτ: 1383
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της
προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ», και
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016, (CPV: 44165100-5 Εύκαμπτοι σωλήνες, 44161200-8
Σωλήνες ύδρευσης, 44130000-0 Αποχετευτικοί αγωγοί). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται
στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.001 προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑΠ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από
ίδια έσοδα ΔΕΥΑΑΠ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: γωνία Φιλελλήνων και Ελ. Βενιζέλου, Ελευθερούπολη, Τ.Κ.
64100, 1ος όροφος. Για να υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της
Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
διαγωνισμού 07/05/2018. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο: 25920 21670, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής. Πλήρες τεύχος της
διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου,
(www.dimospaggaiou.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημέρι (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) στην ανωτέρω διεύθυνση της έδρας της υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής ποσού 1.200,00€. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

IORDANIS
CHATZISPYROGLOU

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από IORDANIS
CHATZISPYROGLOU
Ημερομηνία: 2018.04.23
12:56:01 EEST
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1:

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α:
25.05.001)

ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.) 2
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ».
Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’
147) και
β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών, να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω
προμήθειας.

1 Αναγραά φεται ο κωδικοά ς ταυτοποιάησης της διατιθεά μενης πιάστωσης (π.χ. κωδικοά ς εναά ριθμου προμηά θειας στο ΠΔΕ ηά κωδικοά ς

πιάστωσης του τακτικουά προυϋ πολογισμουά του φορεά α υλοποιάησης). Σε περιάπτωση συγχρηματοδοτουά μενων εά ργων αποά
ποά ρους της Ευρωπαιϋκηά ς Ένωσης, αναγραά φεται και ο τιάτλος του Επιχειρησιακουά Προγραά μματος του ΕΣΠΑ ηά αά λλου
συγχρηματοδοτουά μενου αποά ποά ρους ΕΕ προγραά μματος στο πλαιάσιο του οποιάου ειάναι ενταγμεά νο το δημοπρατουά μενο εά ργο.
2 Συμπληρωάνεται η επωνυμιάα της Αναθεά τουσας Αρχηά ς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1:
1.1

Κύριος της Προμήθειας – Αναθέτουσα Αρχή3 - Στοιχεία επικοινωνίας.
Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. )
Οδός

: Γωνία οδών Φιλελλήνων & Βενιζέλου, Ελευθερούπολη.

Ταχ.Κωδ
.

: 64100

Τηλ.

: 25920-21670

Telefax

: 2592023325

E-mail

: deyap@deyapaggaiou.gr

1.2

Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
– ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. )4.

1.3

Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. )5.

1.4

Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6.

1.5

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 7.

Άρθρο 2:

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών.

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
3 Σε περιάπτωση αναθεά τοντα φορεά α καταά την εά ννοια του αά ρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο οά ρος «αναθέτουσα αρχή», σε οά λο

το κειάμενο της διακηά ρυξης, αντικαθιάσταται αποά τον οά ρο «αναθέτων φορέας».

4 Συμπληρωάνεται το Δημοά σιο ηά αά λλος φορεά ας του Δημοά σιου Τομεά α, για λογαριασμοά του οποιάου καταρτιάζεται η δημοά σια

συά μβαση, ηά κατασκευαά ζεται το εά ργο (αά ρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 1 ν. 4412/2016), π.χ. το Δημοά σιο, ο Δηά μος, η Περιφεά ρεια, η
δημοτικηά επιχειάρηση κ.ο.κ. Εφοά σον αναθεά τουσα αρχηά ειάναι το Δημοά σιο, θα πρεά πει να γιάνεται ειδικοά τερος προσδιορισμοά ς,
οά πως π.χ. Ελληνικοά Δημοά σιο/Υπουργειάο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Υ./Διευά θυνση Οδικωάν Υποδομωάν κ.ο.κ.
5 Συμπληρωάνεται η αρμοά δια αναθεά τουσα αρχηά ηά υπηρεσιάα αυτηά ς που εά χει την ευθυά νη υλοποιάησης της προμηά θειας

(αά ρθρου 2, παρ. 2 περιπτ. 2 ν. 4412/2016). Εφοά σον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανηά κουν στην ιάδια αρχηά , τοά τε τιάθεται ως φορεά ας
κατασκευηά ς, η υπηρεσιάα που ασκειά καθηά κοντα Δ.Υ.
6 Συμπληρωάνεται η αρχηά ηά η υπηρεσιάα ηά το οά ργανο του φορεά α που εποπτευά ει την προμηά θεια ασκωάντας για λογαριασμοά του

αποφασιστικεά ς αρμοδιοά τητες, ιδιάως σε θεά ματα τροποποιάησης των οά ρων της συά μβασης (αά ρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 3 ν.
4412/2016).

7 Συμπληρωάνεται η τεχνικηά υπηρεσιάα του φορεά α που ειάναι αρμοά δια για την παρακολουά θηση, εά λεγχο και διοιάκηση της

προμηά θειας (αά ρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 4 ν. 4412/2016),
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β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,
στ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από
την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την
αναπαραγωγή. Μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, μπορούν να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους και να παραλάβουν τα παραπάνω
στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία
μέσω
των
Ελληνικών
Ταχυδρομείων
ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 8.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ιστοσελίδα http://www.dimospaggaiou.gr. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι,
θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά
γραφεία της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, υπεύθυνος Ι. Χατζησπύρογλου, Κ. Νταμπανλής, τηλ. 25920
21670 μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 07/05/2018.
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς9.
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής10 11.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
8 Σε περιάπτωση που ειάναι δυνατηά η με ηλεκτρονικοά μεά σο ελευά θερη, αά μεση και πληά ρης προά σβαση των ενδιαφερομεά νων στη

συγγραφηά υποχρεωάσεων και στα λοιπαά εά γγραφα της συά μβασης, θα πρεά πει να προσδιοριάζεται στην παρουά σα διακηά ρυξη η
ηλεκτρονικηά διευά θυνση στην οποιάα διατιάθεται η εν λοά γω τεκμηριάωση. Στην περιάπτωση αυτηά δεν υπαά ρχει προά βλεψη για
δαπαά νη αναπαραγωγηά ς των τευχωάν του διαγωνισμουά .
9 Συά μφωνα με το αά ρθρο 315 ν. 4412/2016, η διεξαγωγηά της διαδικασιάας συά ναψης συά μβασης του Βιβλιάου ΙΙ του

ν.4412/2016 (διαδικασιάα υποβοληά ς, αποσφραά γισης, αξιολοά γησης προσφορωάν και αιτηά σεων συμμετοχηά ς, επιλογηά ς
συμμετεχοά ντων, υποβοληά ς δικαιολογητικωάν κατακυά ρωσης και συά μβασης, καθορισμουά προθεσμιωάν ολοκληά ρωσης του
συνοά λου ηά των επιμεά ρους διαδικασιωάν) πραγματοποιειάται καταά τα οριζοά μενα στις διαταά ξεις των αά ρθρων 92 εά ως 100, 103
και 104 του ανωτεά ρω νοά μου, αναλοά γως εφαρμοζοά μενα
10 Πρβλ αά ρθρο 96 ν. 4412/2016.
11 Ακοά μα και αν η προσφοραά κατατεθειά αυτοπροσωάπως στην Επιτροπηά Διαγωνισμουά δεν γιάνεται εά λεγχος της

νομιμοποιάησης του προσωάπου.
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προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Eπιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
Του…………………..12
Για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΕΥΑΑΠ».
Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 08/05/2018 13
3. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»14, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 24,
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 24 και
γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»15,
ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.
Οι τ ρ ε ί ς ( 3 ) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών16.
Άρθρο

4.1

4:

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών17 - Υποβολή
δικαιολογητικών – Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή
συμφωνητικού.

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.

12 Στοιχειάα προσφεά ροντος οικονομικουά φορεά α (ιδιάως επωνυμιάα, οδοά ς, αριθμοά ς, Τ.Κ., ποά λη, τηλεά φωνο, fax και e-mail) και σε

περιάπτωση εά νωσης οικονομικωάν φορεά ων τα στοιχειάα οά λων των μελωάν αυτηά ς.
13 Συμπληρωάνεται η ημ/νια του αά ρθρου 18 της παρουά σας.
14 Πρβλ αά ρθρο 93 ν. 4412/2016.
15 Πρβλ αά ρθρο 95 ν. 4412/2016.
16 Πρβλ. παρ. 6 αά ρθρου 96 ν. 4412/2016.
17 Πρβλ. αά ρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016.
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α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή
ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης,
η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση
άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,
καθώς και ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά.
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής
και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, αλλά και τις
απαιτήσεις της μελέτης. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου
της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών,
καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού.
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε
ευθύς αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, είτε σε ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές
μέρος της Υπηρεσίας.
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθεί
σα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές
και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ
της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες.
Κατά της παραπάνω απόφασης, όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές18.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης19.

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να

18 Πρβλ παρ. 1 αά ρθρου 90 ν. 4412/2016.
19 Πρβλ αά ρθρα 103, 316 ν. 4412/2016.

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ

υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕ ΚΑ ( 1 0) ημερών20, τα δικαιολογητικά21 που καθορίζονται στο
άρθρο 23.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το 22 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) Aν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) Aν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23
της παρούσας,o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/201623.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου στην ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, γωνία οδών Φιλελλήνων & Βενιζέλου,
Ελευθερούπολη, την επομένη εργάσιμη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς τον
προσωρινό ανάδοχο απόφασης 24.

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 4.3 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
4.3

Ενστάσεις.

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή
20 Η προθεσμιάα δε μπορειά να ειάναι μικροά τερη των δεά κα (10) ουά τε μεγαλυά τερη των ειάκοσι (20) ημερωάν αποά την κοινοποιάηση

της σχετικηά ς εά γγραφης ειδοποιάησης
21 Σε πρωτοά τυπα ηά αντιάγραφα που εκδιάδονται, συά μφωνα με τις διαταά ξεις του αά ρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Δες

υποσημ. 126.
22 Εφοά σον προά κειται για συά μβαση αά νω των οριάων, αά λλως για τα στοιχειάα που υποβληά θηκαν με την υπευά θυνη δηά λωση του

αά ρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ηά το τυποποιημεά νο εά ντυπο υπευά θυνης δηά λωσης της Αρχηά ς του αά ρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016.
23 Σημειωάνεται οά τι για τη ματαιάωση διαδικασιάας αναά θεσης δημοά σιας συά μβασης, αν η επιλεγειάσα προσφοραά κριθειά ως μη

συμφεά ρουσα αποά οικονομικηά αά ποψη συά μφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του αά ρθρου 317 του ν. 4412/2016, απαιτειάται η
γνωμοδοά τηση του αρμοά διου Τεχνικουά Συμβουλιάου, συά μφωνα με την παρ. 6 του ιάδιου αά ρθρου.
24 Παρ. 7 αά ρθρου 103 ν. 4412/2016. Η Επιτροπηά Διαγωνισμουά ειάναι υποχρεωμεά νη να επιτρεά ψει την προά σβαση των

διαγωνιζομεά νων στα εά γγραφα που υποβληά θηκαν στον διαγωνισμοά , με επιτοά πιο εά λεγχο των εγγραά φων και ληά ψη
φωτοαντιγραά φων των απαραιάτητων καταά τους αιτουά ντες εγγραά φων με δαπαά νες τους, συά μφωνα με τους οά ρους του
αά ρθρου 1 του αά ρθρου πρωάτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). Πρβλ. παρ. 5 αά ρθρου 21 ν. 4412/2016
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της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127
του Ν.4412/2016, ως εξής :
α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους
πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό25 –
Σειρά ισχύος.
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου
105/316 και 13526 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας.
6.1

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

6.2

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική27.

25 Ως «συμφωνητικό» νοειάται η γραπτηά συμφωνιάα μεταξυά της αναθεά τουσας αρχηά ς/αναθεά τοντος φορεά αηά της ΚΑΑ και του

αναδοά χου, αναποά σπαστο τμηά μα της οποιάας αποτελουά ν οά λα τα σχετικαά εά γγραφα της συά μβασης της περιπτ. (14) της παρ. 1 του
αά ρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προσφοραά του αναδοά χου, καθωάς και οι παά σης φυά σεως τροποποιηά σεις της συμφωνιάας αυτηά ς
(αά ρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 ν. 4412/2016).
26 Πρβλ. παρ. 4 αά ρθρου 1 ν. 4412/2016. «Οι διαταά ξεις των αά ρθρων 134 εά ως 181 εφαρμοά ζονται σε εά ργα περιπ. Α’ και β’ της παραγ.

2, συμπληρωματικαά του Κεφαλαιάου Ι του μεά ρους Β’ του Βιβλιάου Ι ( αά ρθρα 129 ως 133 ) και του μεά ρους Β’ του Βιβλιάου ΙΙ ( αά ρθρα
335 ως 338 ).
27 Πρβλ αά ρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.
7.1.

Για τη δημοπράτηση της προμήθειας, την εκτέλεση της σύμβασης και την
υλοποίησή της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων28:
- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».29
- τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
- Τον Κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΑΠ.
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως ισχύει.
- Την υπ’αρ 37/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου, σχετικά με : Έγκριση
μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια σωλήνων ΔΕΥΑΑΠ»
προϋπολογισμού 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις30, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,
Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω ή εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Προμήθειας, Φόρο ι, Δασμοί, κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.
8.1

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ31 και υπόκειται στις κρατήσεις 32
που προβλέπονται για τις περιπτώσεις προμηθειών,
περιλαμβανομένης της

28 Προσθηά κες και εν γεά νει προσαρμογεά ς αά ρθρων της διακηά ρυξης (πεά ραν των οά σων ηά δη προβλεά πονται ρηταά στο κειάμενο και τις

υποσημειωάσεις της διακηά ρυξης), μπορουά ν να προστιάθενται και να περιλαμβαά νονται, μοά νο εφοά σον ειάναι αποά λυτα συμβατεά ς
με την ισχυά ουσα καά θε φοραά νομοθεσιάα.
29 Συά μφωνα με τα αά ρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργειάται την 1η

Ιανουαριάου 2021 Πρβλ και τριάτο εδαά φιο περ. 31 παρ. 1 αά ρθρου 377 του ν. 4412/2016.

30 Εξακολουθουά ν να ισχυά ουν και οι κανονιστικεά ς πραά ξεις σε εκτεά λεση διαταά ξεων του ν. 3669/2008 που καταργηά θηκαν

δυναά μει του αά ρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφοά σον δεν εά ρχονται σε αντιάθεση με αυτοά ν (πρβλ αιτιολογικηά
εά κθεση αά ρθρου 376 ν. 4412/2016 ).
31 Όταν προά κειταιγια

συγχρηματοδοτουά μενο
αποά
την
Ε.Ε.
εά ργο,
τουά το να αναγραά φεται στη
Διακηά ρυξη και ειδικοά τερα να αναγραά φεται ο τιάτλος της πραά ξης και του Επιχειρησιακουά Προγραά μματος στο πλαιάσιο του
οποιάου ειάναι ενταγμεά νο το δημοπρατουά μενο εά ργο καθωάς και τα ποσοσταά συγχρηματοδοά τησης της δαπαά νης του εά ργου αποά
εθνικουά ς και κοινοτικουά ς ποά ρους (με αναφοραά στο διαρθρωτικοά ταμειάο ).
32 Οι κρατηά σεις προσαρμοά ζονται αναά λογα με τον φορεά α εκτεά λεσης της προμηά θειας.
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κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
8.2

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή όλων των υλικών,
από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και μετά
από την κατάθεση των δικαιολογητικών που το ίδιο άρθρο του ν. 4412/2016 ορίζει.

8.3

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες
που
συμμετέχουν
στη
διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προηγούμενη της δημοπρασίας, και
αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη 33
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της προμήθειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της
Προμήθειας.
11.1.

Τίτλος της προμήθειας.
Ο τίτλος της προμήθειας είναι :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ.

11.2.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της Προμήθειας ανέρχεται σε
60.000,00€ + 14.400,00€ ΦΠΑ 24% = 74400€ που σύμφωνα με την παρούσα
μελέτη θα αναλωθούν εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 25.05.001 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα (ίδιοι πόροι)

11.3

Τόπος εκτέλεσης της Προμήθειας.
Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια σωλήνων για χρήση σε δίκτυα ϋδρευσης,
33 [ Α ]. Για συμβαά σεις αά νω των οριάων, η εά κτη ημεά ρα πριν την ληά ξη προθεσμιάας του αά ρθρου 18. Αν ειάναι αργιάα, η προηγουά μενη

εργαά σιμη. [ Β ]. Για καά τω των οριάων, καθοριάζεται η ημεά ρα αποά την Αναθεά τουσα Αρχηά .
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αποχέτευσης και άρδευσης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος και τις ισχύουσες εθνικές και
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια σωλήνων:
 Πλαστικές σωληνώσεις Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ΚΑΤΑ prEN
12201-2 και DIN 8074/8075 PE 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100).
 Πλαστικές σωλήνες (τουμπόραμα) απο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που
δικτυώνονται με τη μέθοδο των σιλανίων (PEX-b), βάσει των προδιαγραφών DIN
16892-16893, ΕΝ 15875/CLASS 5.
 Πλαστικές σωληνώσεις από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο
διπλού τοιχώματος, λείο εσωτερικά και δομημένο εξωτερικά για υπόγεια δίκτυα
υπονόμων χωρίς πίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13476-3, με δακτυλοειδή
ακαμψία SN8 KN/m2.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) μήνες έτος από την υπογραφή της, εκτός
εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, η ΔΕΥΑΑ Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα χρονικής
παράτασης της χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των
όρων της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Πρ.
VI Τμ. 24/2003, ΣΤ’ Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010, Απόφ. VI Τμ.
3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ’, Ν. 4412/2016 άρθρο παρ. 1ε)
Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 337, Ν.
4412/16.
Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Άρθρο 208 του ίδιου νόμου.
Οι παραδόσεις γίνονται τμηματικά.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά για τα οποία δέχεται παραγγελία
αρμοδίως, εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας
Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 337 Ν.
4412/16.
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών.
13.1

13.2

13.3

13.4

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του « Συνοπτικού
διαγωνισμού» του άρθρου 327 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε
σφραγισμένα και αριθμημένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑΑ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
Η προσφορά δίνεται σε ΕΥΡΩ (€), χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος
προμήθειας, και μεταφοράς στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑΠ πλήρων
σωλήνων με τα αντίστοιχα στεγανωτικά και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης
μεταξύ τους.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά34.

34 Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016
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13.5

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.6

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται
στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν. 4412/2016
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
15.1

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, σε συμφωνία με τις διατάξεις του Άρθρου 302, του ν.
4412/2016, δηλαδή 1200,00€.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής35 – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)36.
16.1

ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2

ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% 37 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 302 του ν.
4412/2016.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 38.
1. Οι εγγυητικές επιστολές κ α λ ή ς ε κ τ έ λ ε σ η ς εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού, σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016.

35 Η καληά ς εκτεά λεσης καλυά πτει και την παροχηά ισοά ποσης προκαταβοληά ς, χωριά ς καταά θεση εγγυά ησης προκαταβοληά ς. Σε

περιά πτωση μεγαλυά τερης προκαταβοληά ς, λαμβαά νεται εγγυά ηση προκαταβοληά ς ιά ση με την διαφοραά . Στα
συγχρηματοδοτουά μενα περιλαμβαά νεται δυνατοά τητα προκαταβοληά ς υποχρεωτικαά .

36 Εφοά σον συντρεά χει περιάπτωση, καταά το αά ρθρο 149 του ν.4412/2016, οποά τε μνημονευά ονται και οι απαραιάτητες

λεπτομεά ρειες.
37 Η εγγυά ηση καληά ς εκτεά λεσης αυξομειωάνεται βαά σει του τρεά χοντος ΑΠΕ.
38 Πρβλ. παρ. 3 αά ρθρου 302 ν. 4412/2016.
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Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται
η 08/05/2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00
μεσημέρι.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα Έ Ξ Η ( 6 ) μηνών39, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών40.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου,
(http://www.dimospaggaiou.gr ) και στον τοπικό τύπο κατά τα νόμιμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Άρθρο 22 :

Κριτήρια επιλογής41.

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα
τα μέλη της ένωσης.
Α. Λόγοι αποκλεισμού42.
39 Συά μφωνα με την παρ. 3 αά ρθρου 97 του ν. 4412/2016 και τα αά ρθρο 35, 36 και 37 του Ν. 4129/2013 θα πρεά πει να τιάθεται ο

χροά νος ισχυά ος των προσφορωάν αναά λογα με τον προβλεποά μενο προσυμβατικοά εά λεγχο νομιμοά τητας του Ελεγκτικουά
Συνεδριάου.
40 Ειάναι δυνατηά η παραά ταση της ισχυά ος της προσφοραά ς πριν την ληά ξη αυτηά ς (βλ. παρ. 2 αά ρθρου 97 του ν. 4412/2016).
41 Η πληά ρωση των απαιτηά σεων αά ρθρου 22 Α και Β, αποά οά λα τα μεά λη της εά νωσης.
42 Πρβλ παρ. 1 αά ρθρου 305 ν. 4412/2016.
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1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης (διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/
ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας, εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους43.
3.
Αποκλείεται44 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/201645
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου46,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά
ταοριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
43 Επισημαίνεται

ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση: α)
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και β) από τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στο ΕΕΕΣ).
44 Οι

λόγοι της παραγράφου 3 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Συνεπώς η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 3 που θα
προβλέψει στα έγγραφα της σύμβασης.
45 Αρ.

18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους».
46 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείσει έναν φορέα, για μία εκ των παραπάνω καταστάσεων, αν έχει αποδείξει

ότι ο φορέας μπορεί να εκτελέσει την σύμβαση, βάσει των διατάξεων και των μέτρων για συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας. Άρθρο 73 παρ. 5 ν. 4412/2016.

15

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 347.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο
οποίο ισχύει η απόφαση48.
Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής.
23.1

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ49.

[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν.
4412/2016:
47 Η αναφορά στην παρ. 3 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει λόγους αποκλεισμού της παρ. 3.
48 Πρβλ.

άρθρου 306 ν. 4412/2016.

49 Άρθρο 79 ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 308 ν. 4412/2016
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Υποβάλλεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.
4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β
23.2

Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)50.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών του άρθρου 18 και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α).
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη
της ένωσης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο
έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι τα εξής :
23.3

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
50 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής,
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων
με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
(γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση,
που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου
ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2
και 3 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
23.4

Δικαιολογητικά
απόδειξης
καταλληλότητας
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β.

για

την

άσκηση

της

(α.) Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο, από το
αντίστοιχο οικείο Επιμελητήριο.
( β ) Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως δικαιολογητικά, τα’ αντίστοιχα παραπάνω
έγγραφα που ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των.

23.5

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016).

Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα
δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν :



Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.,
Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα
οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.
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23.6

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων51.

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς.
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
( β ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» κ α ι
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά
να περιέχει τα ακόλουθα :

Συμμετοχής»

πρέπει,

επί

ποινή

αποκλεισμού,

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.4412/2016, κατά το
υπόδειγμα της υπηρεσίας, περί των κριτηρίων αποκλεισμού του Οικονομικού φορέα, από την
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, του ν. 4412/2016 και των κριτηρίων καταλληλότητας για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
2. Τα’ αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα.
3. Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
24.3 Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει:
◦ Τεχνικά στοιχεία προσφοράς (Τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, εγγυήσεις, spects,
κ.λ.π. ) για όλα τα υλικά του παρόντος διαγωνισμού με τα οποία ο διαγωνιζόμενος
δεσμεύεται να καλύψει τις απαιτήσεις της παρούσας προμήθειας, Τα υλικά αυτά θα
σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Υπηρεσίας.
 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής
των προσφερομένων υλικών και τα στοιχεία του (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax).
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 του εργοστασίου
κατασκευής που παράγει τους σωλήνες αποχέτευσης, τα εξαρτήματα και γενικά τα υλικά της
παρούσας. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του
να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά.
 Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Συμμόρφωσης των εξαρτημάτων με το πρότυπο EN 12201 ,ΕΝ
15875, ΕΝ-13476 αντίστοιχα ανάλογα με τον τύπο σωλήνα και τα οριζόμενα στην Υ.Α.
14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β /14-12-2012.
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των σωλήνων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της
Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β /14-12-2012.


Για τους πλαστικούς σωλήνες ποσίμου νερού ( κατα EN 12201, και ΕΝ 15875):
Πιστοποιητικά Καταλληλότητας/Ελέγχου των σωλήνων, για χρήση σε δίκτυα διανομής

51 Πρβλ. Άρθρο 83 ν. 4412/2016
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πόσιμου νερού σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-122012. (εγκύκλιος οικ. 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20).
24.4 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το θεωρημένο 52 από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ) της παρούσας.
24.5
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την αριθμ. 37/2018 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

52 Πρβλ αά ρθρο 95 παρ. 2 (α) και 124 παρ. 2 ν. 4412/2016
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΑΠ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

1

ΣΩΛΗΝΑΣ PE MRS8 Φ 18*2,5 (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)

0,45

1000

450,00

2

ΣΩΛΗΝΑΣ PE MRS8 Φ 22*3,0 (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)

0,60

1300

780,00

3

ΣΩΛΗΝΑΣ PE MRS8 Φ 28*3,1 (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)

0,90

1000

900,00

4

ΣΩΛΗΝΑΣ PE MRS8 Φ 32*3,0 (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)

1,10

100

110,00

5

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 32 (10 ΑΤΜ) (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

0,40

700

280,00

6

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 40 (10 ΑΤΜ) (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

0,55

100

55,00

7

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 50 (10 ΑΤΜ) (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

0,85

100

85,00

8

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 63 (10 ΑΤΜ) (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

1,35

1900

2565,00

9

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 63 (16 ΑΤΜ) (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

1,95

700

1365,00

10

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 75 (10 ΑΤΜ) (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

1,90

700

1330,00

11

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 90 ΡΝ 10 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

2,70

1900

5130,00

12

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 90 ΡΝ 12,5 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

3,30

400

1320,00

13

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 90 ΡΝ 16 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

3,95

1300

5135,00

14

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 110 ΡΝ 10 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

4,05

1300

5265,00

15

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 110 ΡΝ 12,5 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

4,85

600

2910,00

16

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 125 ΡΝ 10 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

5,15

700

3605,00

17

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ 125 ΡΝ 16 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

7,55

400

3020,00

18

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ160 ΡΝ10 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

8,40

636

5342,40

19

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 160 ΡΝ 12,5 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

10,20

132

1346,40

20

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ 160 ΡΝ 16 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

12,40

72

892,80

21

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ200 PN16 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

19,25

192

3696,00

22

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ250 PN16 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

29,95

36

1078,20

23

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ400 PN16 (ΜΑΥΡΗ ΠΟΣΙΜΟ)

76,80

24

1843,20

24

ΣΩΛΗΝΑ DN/OD160mm ΔΟΜ. ΤΟΙΧ SN8

4,40

948

4171,20

25

ΣΩΛΗΝΑ DN/OD200mm ΔΟΜ. ΤΟΙΧ SN8

6,40

378

2419,20

26

ΣΩΛΗΝΑ DN/OD315mm ΔΟΜ. ΤΟΙΧ SN8

16,05

42

674,10

27

ΣΩΛΗΝΑ DN/OD500mm ΔΟΜ. ΤΟΙΧ SN8

40,00

42

1680,00

28

ΣΩΛΗΝΑ DN/OD630mm ΔΟΜ. ΤΟΙΧ SN8

60,75

42

2551,50

ΣΥΝΟΛΟ

60000,00

ΦΠΑ 24%

14400,00

ΣΥΝΟΛΟ

74400,00

Ελευθερούπολη, 23/ 02/2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 23/ 02/2018
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.»
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω υλικών:
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
Πλαστικές σωληνώσεις Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για την παροχή πόσιμου νερού κατα
prEN 12201-2 και DIN 8074/8075 PE 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100) - Χρώματος μπλε ή μαύρο με
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, Συσκευασία σε ρολά έως διαμέτρους Φ125 σε ευθύγραμμα
τμήματα 12m για μεγαλύτερες διαμέτρους. CPV: 44165100-5 Εύκαμπτοι σωλήνες, 44161200-8 Σωλήνες
ύδρευσης
Πλαστικές σωλήνες (τουμπόραμα) απο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που δικτυώνονται με τη
μέθοδο των σιλανίων (PEX-b), βάσει των προδιαγραφών DIN 16892-16893, ΕΝ 15875/CLASS 5 με
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Συσκευασία σε ρολά. CPV: 44165100-5 Εύκαμπτοι σωλήνες
Πλαστικές σωληνώσεις από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο διπλού
τοιχώματος, λείο εσωτερικά και δομημένο εξωτερικά για υπόγεια δίκτυα υπονόμων χωρίς πίεση με βάση το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13476-3 τύπος Β, με δακτυλοειδή ακαμψία SN8 KN/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969,
μήκους 6 μέτρων με την αντίστοιχη μούφα και δακτύλιο που συμπεριλαμβάνονται Η ονομαστική διάμετρος
των σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN θα είναι η εξωτερική (DN/OD, outer diameter). CPV:
44130000-0 Αποχετευτικοί αγωγοί
Η ονομαστική διάμετρος των σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13476-1 θα είναι η εξωτερική
(DN/OD, outer diameter)
Τα Ειδικά τεμάχια σωλήνων θα είναι πλαστικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας
SN 8. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι από το ίδιο υλικό και τον ίδιο κατασκευαστή με εκείνο των
προσφερόμενων πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος. Όλα τα εξαρτήματα θα παραδίδονται πλήρη
με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13476-1, ως ονομαστική
διάμετρος θα λαμβάνεται η εξωτερική (DN/OD, outer diameter).
Για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται με:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής που
παράγει τους σωλήνες αποχέτευσης, τα εξαρτήματα και γενικά τα υλικά της παρούσας. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά.
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των σωλήνων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.
14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β /14-12-2012.
Για τους πλαστικούς σωλήνες ποσίμου νερού (κατα EN 12201, και ΕΝ 15875):
Πιστοποιητικά Καταλληλότητας/Ελέγχου των σωλήνων, για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012. (εγκύκλιος οικ. 5817/2η ΔΚΒΠ
364/Φ.20).
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 23/02/2018
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Ελευθερούπολη, 23/02/2018
Ο Συντάξας

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΩΛΗΝΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

–

Άρθρο 1. Αντικείμενο της συγγραφής
Αντικείμενο της συγγραφής είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.» όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη
Άρθρο 2. Στοιχεία της προμήθειας
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
 Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».1
 τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 Τον Κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΑΠ.
 Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως ισχύει.
 Την υπ’αρ 37/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου, σχετικά με : Έγκριση μελέτης
και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια σωλήνων ΔΕΥΑΑΠ» προϋπολογισμού 60.000€
πλέον ΦΠΑ.
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο του
παρόντος προτύπου.
Άρθρο 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης –Προθεσμίες Παραδόσεις
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
τον Φ.Π.Α.
2. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή η Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου αναγκαστεί να
προμηθευτεί το προϊόν από άλλον σε υψηλότερη τιμή, η διαφορά τιμής θα βαρύνει τον
προμηθευτή και εάν το αρνηθεί, ο προμηθευτής, θα γίνει ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής
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3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο
σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης.
4. Η παράδοση των υλικών όπου δεν αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνεται σε
ευθύγραμμα τεμάχια ή κουλούρες ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού και τις απαιτήσεις της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.
Άρθρο 5. Ευθύνες του προμηθευτή
Για την ποιότητα και την καθαρότητα του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής.
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αποζημιώσει την Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου για κάθε θετική ή
αποθετική ζημία προκληθεί από αντισυμβατική συμπεριφορά του.
Μεταφορά - Αποθήκευση
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν
καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς να προξενούν αιχμηρά σημεία, που θα τραυματίσουν τους
σωλήνες.
Για καλύτερη μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του
αυτοκινήτου.
Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να
τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις με τις μούφες εναλλάξ. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια
πρέπει να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάμψη και η παραμόρφωσή τους.
Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης της εκφόρτωσης και της μεταφοράς τους στο χώρο αποθήκευσης
απαγορεύεται να σύρονται επί του εδάφους ή επί του δαπέδου του φορτηγού.
Η αποθήκευση – απόθεση των σωλήνων μπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο εφόσον έχουν ληφθεί οι εξής
προφυλάξεις.
α. Οι σωλήνες να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα.
β. Οι σωλήνες να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το μήκος με τις μούφες ελεύθερες (στρώσεις με τις
μούφες εναλλάξ). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε να τοποθετούνται κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι
δοκοί πλάτους τουλάχιστον 50 μ.μ. και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2μ. μεταξύ τους.
Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό είναι αδύνατο ή
μεγαλύτερη διάμετρος να τοποθετείται στην αρχή.
Η αποθήκευση στο ύπαιθρο για μεγάλο διάστημα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων από τις ηλιακές
ακτινοβολίες. Επίσης δεν πρέπει να έρχονται οι ελαστικοί δακτύλιοι σε επαφή με λίπη (γράσα), έλαια.
Καλό θα είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τους 0 βαθμ. C να
αποφεύγονται τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες.
Άρθρο 6. Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου
Η παράδοση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην διακήρυξη. Για κάθε παράδοση που θα
καθυστερήσει από 1-15 ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία (αρθρ. 12 διακήρυξης) θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 203 και 207 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 7. Συνεννόηση – Αλληλογραφία
Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου και του προμηθευτή συνεννοήσεις θα γίνονται
εγγράφως. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά κανένα τρόπο και
κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να τις επικαλεστεί.
Άρθρο 8. Περιεχόμενο τιμών
Στις τιμές προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια,
μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις ή επί τόπου του έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Παγγαίου των σωλήνων ύδρευσης - αποχέτευσης.
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Σε περίπτωση που η ποσότητα κάθε υλικού της παρούσας προμήθειας μεταβληθεί στα πλαίσια
που προσδιορίζονται απο τη σύμβαση, η κοστολόγησή του θα γίνει σύμφωνα με την προσφερόμενη
τιμή μονάδας.
Άρθρο 10. Πληρωμές του αναδόχου –Παρατηρήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά , σύμφωνα με τις εκάστοτε παραδιδόμενες
ποσότητες. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Για την
πληρωμή του προμηθευτή είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγκυρου τιμολογίου και των απαιτούμενων
από το νόμο πιστοποιητικών και δικαιολογητικών.

Ελευθερούπολη, 23/02/2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 23/02/2018
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.»
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής, και πιστοποίηση
από αναγνωρισμένο φορέα πλήρη τεχνικά στοιχεία των προϊόντων, σήμανση του προϊόντος με πληροφορίες
παραγωγής (ημερομηνία παραγωγής)
Όλοι οι σωλήνες της παρούσας προμήθειας και τα τεμάχια που τους συνοδεύουν θα έχουν
υποχρεωτικά ημερομηνία παραγωγής από 01/06/2017 και θα έχουν διατηρηθεί μέχρι την παράδοσή
τους στη ΔΕΥΑΑΠ χωρίς φθορές και κατά τρόπο που να έχουν διατηρήσει όλα τα χαρακτηριστικά σύμφωνα
με τις προδιαγραφές τους. Η ΔΕΥΑΑΠ διατηρεί κάθε δικαίωμα να εκτελεί ελέγχους και δοκιμές στα υλικά που
παραδίδονται και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με κατάλληλα εφόσον αυτά δεν
πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Άρθρα 206 - 215.
Η παράδοση των υλικών όπου δεν αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνεται σε ευθύγραμμα τεμάχια
ή κουλούρες ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού και τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π. Οι σωλήνες με
διαμέτρους που διατίθενται σε κουλούρα θα παραλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία εκτός αν ζητηθεί
διαφορετικά από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω υλικών:
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
Πλαστικές σωληνώσεις Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) για την παροχή πόσιμου νερού κατα
prEN 12201-2 και DIN 8074/8075 PE 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100) - Χρώματος μπλε ή μαύρο με
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, Συσκευασία σε ρολά έως διαμέτρους Φ125 σε ευθύγραμμα
τμήματα 12m για μεγαλύτερες διαμέτρους. CPV: 44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες, 44161200-8 Σωλήνες
ύδρευσης
Πλαστικές σωλήνες (τουμπόραμα) απο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που δικτυώνονται με τη
μέθοδο των σιλανίων (PEX-b), βάσει των προδιαγραφών DIN 16892-16893, ΕΝ 15875/CLASS 5 με
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Συσκευασία σε ρολά. CPV: 44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες
Πλαστικές σωληνώσεις από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο διπλού
τοιχώματος, λείο εσωτερικά και δομημένο εξωτερικά για υπόγεια δίκτυα υπονόμων χωρίς πίεση με βάση το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13476-3 τύπος Β, με δακτυλοειδή ακαμψία SN8 KN/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969,
μήκους 6 μέτρων με την αντίστοιχη μούφα και δακτύλιο που συμπεριλαμβάνονται Η ονομαστική διάμετρος
των σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN θα είναι η εξωτερική (DN/OD, outer diameter). CPV:
44130000-0 Αποχετευτικοί αγωγοί
Η ονομαστική διάμετρος των σωλήνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13476-1 θα είναι η εξωτερική
(DN/OD, outer diameter)
Τα Ειδικά τεμάχια σωλήνων θα είναι πλαστικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας
SN 8. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι από το ίδιο υλικό και τον ίδιο κατασκευαστή με εκείνο των
προσφερόμενων πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος. Όλα τα εξαρτήματα θα παραδίδονται πλήρη
με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13476-1, ως ονομαστική
διάμετρος θα λαμβάνεται η εξωτερική (DN/OD, outer diameter).
Για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται με:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής που
παράγει τους σωλήνες αποχέτευσης, τα εξαρτήματα και γενικά τα υλικά της παρούσας. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά.
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Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των σωλήνων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.
14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β /14-12-2012.
Για τους πλαστικούς σωλήνες ποσίμου νερού (κατα EN 12201, και ΕΝ 15875):
Πιστοποιητικά Καταλληλότητας/Ελέγχου των σωλήνων, για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012. (εγκύκλιος οικ. 5817/2η ΔΚΒΠ
364/Φ.20).
Απαιτήσεις για προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, της Υ.Α.14097/757/2012, για την ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση
και χρήση στην ελληνική αγορά των πλαστικών σωλήνων του άρθρου 1 αυτής απαιτούνται τα ακόλουθα
πιστοποιητικά :
α). Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, το οποίο αποδεικνύει την συμμόρφωση των προϊόντων αυτών με τις
απαιτήσεις της Υ.Α.
β). Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού, στην περίπτωση
που τα προϊόντα αυτά προορίζονται για τη συγκεκριμένη χρήση.
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (α) χορηγείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, της Υ. Α. από
την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, άρθρο 63 του ν. 4002/2011 και άρθρο 19 του ν. 4038/2012).
Απαιτήσεις για προϊόντα ΕΟΧ - Τουρκίας
Η ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά των προϊόντων που παράγονται ή/και
πωλούνται νόμιμα σε χώρες του ΕΟΧ- Τουρκίας, διέπεται από την Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης, όπως
αυτή περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 4 της Υ. Α.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική
αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων, που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που παράγονται νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, που αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), με την προϋπόθεση ότι
έχουν υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές και ελέγχους που διεξήχθησαν από αναγνωρισμένο οργανισμό
πιστοποίησης της χώρας παραγωγής, εφόσον, λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω δοκιμών και ελέγχων,
επιτυγχάνονται επίπεδα προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης,
ισοδύναμα με αυτά που διασφαλίζει η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Κατά συνέπεια, οι ελεγκτικές αρχές (Αρχές Εποπτείας της αγοράς, Αναθέτουσες αρχές δημοσίων έργων,
Επιβλέπουσα ή Διευθύνουσα υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, και άλλες αρμόδιες, κατά νόμο,
υπηρεσίες φορέων ελέγχου ποιότητας δημοσίων έργων και υλικών) στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος
επιτήρησης του κράτους-μέλους προορισμού του προϊόντος, καθώς και της εξέτασης της συμμόρφωσης ενός
προϊόντος ΕΟΧ-Τουρκίας με τις διατάξεις της Υ.Α., δύνανται και οφείλουν να αξιολογήσουν την ισοδυναμία
του επιπέδου προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης, που προσφέρει
το υπό εξέταση προϊόν σε σύγκριση με αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ.Α. («επαλήθευση της
συμμόρφωσης του προϊόντος»)
Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της ισοδυναμίας/επαλήθευσης της συμμόρφωσης του προϊόντος, η
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές της παραγράφου 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C 2003/265/ 02).
Σημειώνεται ότι, κατά τις διαδικασίες της επαλήθευσης της ισοδυναμίας των επιπέδων προστασίας, οι
παραπάνω ελεγκτικές αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή/και εκθέσεις δοκιμών
που εκδίδονται, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2 της Υ.Α., από οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας
από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση
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(European Cooperation for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης
(MLA) αυτής.
Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για
χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού, σε περίπτωση που οι πλαστικοί σωλήνες προορίζονται για τη
συγκεκριμένη χρήση.
Απαιτήσεις για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες.
Για την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, διάθεση και χρήση στην ελληνική αγορά των προϊόντων που
εισάγονται από τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 3 της Υ. Α.,
απαιτούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά :
α). Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
β). Πιστοποιητικό Ελέγχου, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., εφόσον δεν έχει εκδοθεί για το εισαγόμενο
προϊόν το ως άνω (α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
γ). Πιστοποιητικό Καταλληλότητας/Ελέγχου για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού, στην περίπτωση
που αυτά προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 23/02/2018
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Ελευθερούπολη, 23/02/2018
Ο Συντάξας

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.)]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [52870]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΓΩΝΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ /
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ / 64100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ιορδάνης Χατζησπύρογλου, Κων/νος Νταμπανλής]
- Τηλέφωνο: [2592021670]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [deyap@deyapaggaiou.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες, 44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης, 44130000-0
Αποχετευτικοί αγωγοί ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [δεν υφίστανται]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[1803/2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
2

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
3

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

4

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
18
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
εργατικού δικαίου25;
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
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Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων
των
απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες
συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
υπηρεσιών:
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις […...........]
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών Περιγραφή
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……]
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
43
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
5

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10

11

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

12

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27

Άρθρο 73 παρ. 5.

28

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30

Πρβλ άρθρο 48.

31

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
36

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

38

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
42

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
43

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

