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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
Σν Γαζαξρείν Βπηίλαο πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ «Βεληίφζη δαζικού οδικού δικηύοσ και
καθαριζμού ανηιπσρικών ζφνών για ηην πρόληυη δαζικών πσρκαγιών ζηο Γαζικό ύμπλεγμα
Θέλποσζας έηοσς 2017», κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο εληαίνπ πνζνζηνύ έθπησζεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ηαπηάξηζκε Γηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ.
215185/15-09-2017 απόθαζε Γ/λζεο Γαζώλ Αξθαδίαο θαη ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γαζαξρείνπ Βπηίλαο πνπ
εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 118758/29-05-2017 απόθαζε Γ/λζεο πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ
Α.Γ.Π.Γ.Δ.Ι. γηα ύςνο δαπάλεο κέρξη ην πνζό ησλ 19.000,00 € κε ΦΠΑ.
1. Η δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα Γαζώλ ηνπ Πξάζηλνπ
Σακείνπ από ην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε Γαζώλ 2017».
2. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Βπηίλαο ηελ 28-09-2017 ημέρα Πέμπηη θαη ώξα
10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ).
3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο απνβεί άγνλνο ή αζύκθνξνο γηα ην Διιεληθό Γεκόζην ζα επαλαιεθζεί
κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ζηνλ ίδην ηόπν ηελ 05-10-2017 εκέξα Πέκπηε θαη ρσξίο άιιε δεκνζίεπζε.
4. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο :
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ
Τπ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ A1 θαη άλσ ηάμε πηπρίνπ γηα έξγα ΠΡΑΙΝΟΤ ζηειερσκέλεο από
Γαζνιόγνπο ή Σερλνιόγνπο Γαζνπόλνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Μ.Δ.Κ. ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 3
ηνπ Π.Γ. 146/88.
β. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ
Τπ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ A1 θαη άλσ ηάμε πηπρίνπ γηα έξγα ΟΓΟΠΟΙΙΑ.
γ. Δξγνιήπηεο θάηνρνη πηπρίνπ Γεκνζίσλ Γαζνηερληθώλ ΄Δξγσλ (ΔΓΓΔ) εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α’ ή
Β’ ηάμε ζύκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ΠΓ 437/81.
δ. Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα (πξώελ) Ννκαξρηαθά Μεηξώα γηα έξγα νδνπνηίαο ή
ρσκαηνπξγηθά πνπ λνκηκνπνηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
ε. Πξνεξρόκελνη από θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο ή θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπαïθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ
(ΔΟΥ) κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ζη. ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα
ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζώο θαη
δ. ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.
4412/2016.
Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ
λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ. θνηλνπξαμία).
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Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνύο γηα ηελ θαηαζθεπή
Γεκνζίσλ Έξγσλ.
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16.
6. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαπαξάγνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε. Σν έληππν ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα δνζεί πξσηόηππν από ην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Γαζνηερληθώλ Έξγσλ ηνπ
Γαζαξρείνπ Βπηίλαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηε Γ/λζε Γαζώλ Αξθαδίαο.
8. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ θα Ισάλλα Πξαγθαζηή-Σκήκα Γαζνηερληθώλ Έξγσλ
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ζην ηει. 2795022213 & 22000.

H Aναπλ. Γαζάρτης Βσηίνας

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΡΑΝΣΗ
Γαζοπόνος
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΓΤΣΙΚΗ
ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ &
ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΓΑΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΒΤΣΙΝΑ

ΔΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Βειηίσζε δαζηθνύ νδηθνύ
δηθηύνπ θαη θαζαξηζκνύ
αληηππξηθώλ δσλώλ ηνπ
Γαζηθνύ πκπιέγκαηνο
Θέιπνπζαο έηνπο 2017

19.000,00 €

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δηδηθόο Φνξέαο Γαζώλ-Πξάζηλν Σακείν

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΒΤΣΙΝΑ
ΔΣΟ 2017
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ &
ΙΟΝΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ
ΓΑΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΒΤΣΙΝΑ

ΔΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Βειηίσζε δαζηθνύ νδηθνύ
δηθηύνπ-θαζαξηζκνύ
αληηππξηθώλ δσλώλ ηνπ
Γαζηθνύ πκπιέγκαηνο
Θέιπνπζαο-Έηνπο 2017

19.000,00 €

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δηδηθόο Φνξέαο Γαζώλ-Πξάζηλν Σακείν

Σν Γαζαξρείν Βπηίλαο
δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι
πλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ εξγαζηώλ:

«Βειηίσζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ-θαζαξηζκνχ αληηππξηθψλ δσλψλ ηνπ Γαζηθνχ πκπιέγκαηνο
Θέιπνπζαο -Έηνπο 2017 »
Προϋπολογιζμού 19.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
α) ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 116 θαη 117
β) ηνπ Π.Γ. 437/81 «πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ
β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη

θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ.
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Άξζξν 1:

Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γαζαξρείν Βπηίλαο

Οδφο
:
Βπηίλα
Σαρ.Κσδ. :
22010
Σει.
:
2795022213 & 22000
Telefax
:
2795022213
E-mail
:
dasvyt@4820.syzefxis.gov.gr
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Bπηίλαο, ζηηο 28-09-2017
εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Γηεύζπλζε Γαζώλ Αξθαδίαο πνπ έρεη έδξα ζηελ Σξίπνιε
Αξθαδίαο:
Οδφο
Σαρ.Κσδ.
Σει.
Telefax
1
E-mail

:
:
:
:
:

Πι. Κνινθνηξψλε 22
22100
2710242500
2710243800
ddark@4818.syzefxis.gov.

Άξζξν 2:

Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ

1.

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
4412/16 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ζύκβαζε
β) ε παξνύζα δηαθήξπμε
γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ
ππ΄αξηζ. 158/2016 Απόθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΦΔΚ Β 3698/16-11-2016)
δ) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ε) ην ηηκνιόγην- Σερληθή πεξηγξαθή
ζη) ε εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο
δ) ε Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Δ..Τ.)

2.

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ
ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνπκέλεο
ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην γξαθείν ηνπ
ηκήκαηνο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γαζαξρείνπ Βπηίλαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά,
εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Η
αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή
ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε
άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαινχλ ζην ηει. 2795022213&22000
ζηελ αξκφδηα ππάιιειν Ισάλλα Πξαγθαζηή ηνπ Σκήκαηνο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ.

ΑΔΑ: Ψ431ΟΡ1Φ-4ΜΑ

17PROC001952945 2017-09-15
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Άξζξν 3:

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ

Α) Ο δηαγσληζκφο αθνξά εξγαζίεο «Βεληίφζης δαζικού οδικού δικηύοσ και καθαριζμού ανηιπσρικών
ζφνών για ηην πρόληυη δαζικών πσρκαγιών ζηο Γαζικό ύμπλεγμα Θέλποσζας έηοσς 2017» πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄αξηζ. 118758/29-5-2017 εγθεθξηκέλε κειέηε θαη πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο
ηζνπέδσζε θαηαζηξψκαηνο, θαζαξηζκφο βιάζηεζεο εθαηέξσζελ ησλ δξφκσλ θαη απνςίισζε θαη
εθρέξζσζε αληηππξηθψλ δσλψλ κε ρξήζε πξνσζεηήξα, έσο ζπκπιεξψζεσο ηνπ πνζνχ δαπάλεο κε
Φ.Π.Α. 19.000,00 € θαη έσο ηηο πνζφηεηεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
Η αθξηβήο πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ εμαξηάηαη απφ ηελ έθπησζε πνπ ζα επηηεπρζεί
θαη απφ ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο αξρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άκεζεο αλάγθεο Γαζνπξνζηαζίαο θαη
κέρξη ηελ θάιπςε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (19.000,00 € κε ΦΠΑ).
Β) Σν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξ. 132 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 4:

Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο-Σηκνιόγην
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη έσο ην πνζφ ησλ 19.000,00 €. Ωο
ηηκέο εθθίλεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδνληαη νη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Δξγαζηψλ ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο σο θάησζη:

Á/Á

ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ

1

Ιζνπέδσζε θαηαζηξψκαηνο

2

3

ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ
2

ΑΡΘΡΟ
Αξηζ. Σηκνι.
Αλάιπζεο
ηηκώλ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ
ΔΤΡΩ

Μ

Νέν άξζξν
ΟΓΟ-1140

0,04

Καζαξηζκφο βιάζηεζεο
εθαηέξσζελ ησλ δξφκσλ

ηξ.

2-ΠΡ-5754

400,44

Απνςίισζε θαη εθρέξζσζε
αληηππξηθψλ δσλψλ

ηξ.

ΤΦ-2.01-ΤΓΡ6051

155,00

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο πνζνζηνχ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνπ
ηηκνινγίνπ, ζε έληππε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 5:

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο-Πιεξσκή Αλαδόρνπ

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν
Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία πεξηιακβαλφκελεο ηεο
θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 3 ηνπ Ν. 4013/2011.
3. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ εξγαζηψλ.
4. Γελ ζα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν.
1.
2.

Άξζξν 6:

Κξηηήξην Αλάζεζεο-Αλάδεημε Αλαδόρνπ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεη ην άξζξν 86 ηνπ Ν.
4412/2016.
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Άξζξν 7:

Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ-Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ
ε

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ε 28
επηεκβξίνπ 2017 εκέξα Πέκπηε. Ωο ψξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00
π.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γαζαξρείν Βπηίλαο.
Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξσ βίαο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε
απφθαζε ηεο Aλαζέηνπζαο Αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζηεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά
ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.

Άξζξν 8:

Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε θαηάζεζή
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε
γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα αθφκα θαη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
Πξνζθνξά ηνπ
Γηα ην έξγν «Βεληίφζη δαζικού οδικού δικηύοσ-καθαριζμού ανηιπσρικών ζφνών ηοσ Γαζικού
σμπλέγμαηος Θέλποσζας -Έηοσς 2017 »
Με αλαζέηνπζα αξρή ην Γαζαξρείν Βπηίλαο
Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
Α) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9
Β) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9
Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
ηεο παξ. 2.
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5-10-1961 πνπ θπξψζεθε κε ην
Ν. 1497/1984.
5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο)
θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
8. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
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ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άξζξν 9:

Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα
αθφινπζα:
α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»
2.
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηέρεη ην
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. ην
ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
3. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 10: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1. Η ηηκή ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο δίλεηαη ζε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο, ζε αθέξαηεο κνλάδεο
επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ, ζε έληππε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία. ηελ δηακνξθνχκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
γηα ηελ παξάδνζε ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Η δηακνξθνχκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ.
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
Άξζξν 11: Παξαιαβή πξνζθνξώλ-ηάδηα απνζθξάγηζεο, αμηνιόγεζεο-Καηαθύξσζε
1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ
απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη
κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ
πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη
επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη
κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο
(ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζην θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη
ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή
πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη΄ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα
ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016.
2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιιαλ πξνζθνξέο,
θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ,
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ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε
έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη,
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί
κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη.
Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
γ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ-Καηαθχξσζε-Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
Α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα,
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
16 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν
ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή αλ θαλέλαο
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο
εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Β) Η Πξντζηακέλε Αξρή είηε θαηαθπξψλεη είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξα ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ.
Γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε
απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν
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γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
Γ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.

Άξζξν 12: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ ζηειερσκέλεο
απφ Γαζνιφγνπο ή Σερλνιφγνπο Γαζνπνλίαο εγγεγξακκέλνπο ζην ΜΔΚ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7
παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 146/88
β. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 θαη άλσ ηάμε, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ
γ. Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ (ΔΓΓΔ) εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α’ ή Β’ ηάμε ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Π.Γ. 437/81
δ. Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα πξψελ Ννκαξρηαθά Μεηξψα γηα έξγα νδνπνηίαο ή
ρσκαηνπξγηθά πνπ λνκηκνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ε) Πξνεξρφκελνη απφ θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο ή θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπαïθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (ΔΟΥ) κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ζη) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 1, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
Ν. 4412/16.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη
λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλνδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ
έλσζε (π.ρ. θνηλνπξαμία)
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Άξζξν 13: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη
ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ
(αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
εο
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42),
β. δσξνδνθία φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L
192 ηεο 31.7.2003, ζ.54) θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα
γ. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995 ζ.48) ε νπνία θπξψζεθε κε
ην Ν. 2803/2000 (Α΄ 48)
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2.

3.

4.

5.

6.

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
εο
13 Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.2) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
εο
πκβνπιίνπ ηεο 26
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο ακηξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν ηεο Οδεγίαο
εο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα. ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ. ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζν αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
Καη΄ εμαίξεζε γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη΄ εμαίξεζε φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη
ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε
ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξ.2.
Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιήςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 4
κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε
ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνοκέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε
Η απφθαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν. 4412/16.
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7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.
4412/16 ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ, απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (δηαγσληζκψλ).

Άξζξν 14: Κξηηήξηα επηινγήο
Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Δγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνοκέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ.

Άξζξν 15: Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/16 ηεο ΔΑΑΓΗΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ.
158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016) σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα
κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο,
Β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν (ΣΔΤΓ)
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα)
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12 θαη 13
ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ
άξζξνπ 7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.
Β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
Γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο
λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
Γ. Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 12, 13, θαη 14 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο.
Δ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά.
Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
Α. γηα ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνποκέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13.
Β. γηα ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνποκέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία αληίζηνηρα.
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Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(η) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο
εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ.
Γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηεκέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
Γ. γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα,
ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Δ. Αληίγξαθν ζπκβάζεσλ ή ηηκνινγίσλ παξφκνηαο εξγαζίαο.
Άξζξν 17: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97
ηνπ Ν. 4412/16, γηα δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Άξζξν 18: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ( ήηνη 555,84€), ε νπνία ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία,
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία.
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β. ηνλ εθδφηε
γ. ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη
δ. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο
ε. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε
ζη. ηελ πιήξε επσλπκία, ην ΑΦΜ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο)
δ. ηνπο φξνπο φηη: αα. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ζ. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
η. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη.
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ηα. Καη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο Γ θαη έρνπλ ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ
ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ
ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ
θνξέα.
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη΄ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπο.
5. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 19: Δλζηάζεηο
Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε
(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε
ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη,
κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί
έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ,
κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άξζξν 20: Γιώζζα δηαδηθαζίαο
1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά
θαη ζε άιιεο γιψζζεο ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή
έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. 2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε
ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α’ 188) 57.
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη
ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ
Κ. Πνι. Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
3. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην
λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε
απφ ην λφκηκν πξσηφηππν έγγξαθν κε ηε ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ
άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα εηαηξηθά ή κε κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή.
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5. Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ,
ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ
νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.

Άξζξν 21: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ
λνκνζεηεκάησλ:
- Σνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),
- Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΠξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7.6.2010 ηεχρνο Α’)
- Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/11 (Α΄ 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο &
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»
- Σνπ Ν.Γ. 86/1969 (ΦΔΚ Α’ 7) «πεξί Γαζηθνχ Κψδηθα» φπσο ηζρχεη
- Σνπ Π.Γ. 437/1981 (ΦΔΚ Α’ 120) «πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ»
- Σνπ Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
- Σνπ Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»
- Σνπ Ν. 998/79 φπσο ηζρχεη πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ
- Σνπ Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
- Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ
δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ απνηεινχλ
κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο.
Άξζξν 22: Γεκνζηόηεηα-Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ.
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Τπεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ (www.apd-depin.gov.gr).
Άξζξν 23: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη
σο θαησηέξσ
1. Σν ζπκθσλεηηθφ
2. Η παξνχζα δηαθήξπμε
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
4. Σν ηηκνιφγην-Σερληθή Πεξηγξαθή
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ).
6. Η Μειέηε
Άξζξν 24: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
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Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο
Άξζξν 25: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.
Άξζξν 26: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηελ

31-10-2017 ζην Γαζαξρείν Βπηίλαο.

Άξζξν 27: Γηάιπζε ηεο ύκβαζεο
Η ιχζε ηεο ζχκβαζεο επέξρεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1. Παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
2. Πεξηθνπή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πηζηψζεσλ
3. Αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία
4. Πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο
Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κε θαηαθχξσζή ηεο, δε δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή
απαίηεζε ππέξ ηνπ αλαδφρνπ. Ο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί, παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε φηαλ
θαη εθφζνλ επέιζνπλ απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Άξζξν 28: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Η έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο εξγαζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο,
απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 215185/15-9-2017 απφθαζε Πξντζηακέλεο Αξρήο.

ΒΤΣΙΝΑ

15-9-2017

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Αλαπι. Πξνïζηακέλε Γαζαξρείνπ
Βπηίλαο

Ισάλλα Πξαγθαζηή
Γαζνπφλνο

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΡΑΝΣΗ

Δασοπόνος
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ

Με ηελ αξηζκφ πξση. 215185/15-9-2017 απφθαζε Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αξθαδίαο
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