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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΔΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΝΣΙΚΤΡΑ
10θσ Ιουνίου 28 – 32005 Δίςτομο Βοιωτίασ
Τθλ: 2267350107, 2267022296
Fax: 2267022063

Ημερ. 19-7-2017
Αρ. πρωτ. 4954

ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Διμαρχοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ διακθρφςςει ότι προβαίνει, κατόπιν των µε
αρικµ. 81 και 84 /2017 αποφάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Διςτόμου –
Αράχωβασ –Αντίκυρασ, ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τισ υπθρεςίεσ <<Ραραμετροποίθςθ,
πιςτοποιθμζνθ υποςτιριξθ και επζκταςθ υφιςτάμενου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ
2017>> εκτιμϊμενθσ αξίασ 37.346,32 € (ςυµπ. ΦΡΑ 24%), µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι) ανά υπθρεςία.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Διατάξεισ- Αποφάςεισ
Η εκτζλεςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ διζπεται από:

Α. Ιςχφουςεσ διατάξεισ
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ
147/08.08.2016 Αϋ.
2. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα
Διµων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπωσ αυτι προςτζκθκε µε τθν παρ.
13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(εν-ςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ
(ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλθν των άρκρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134.
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωµζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραµµα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει
ςιµερα.
5. Του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νοµικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθµοςίου Τοµζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1
αυτοφ
6. Tου N.4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
7. Tου N.4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθµοςίων
Συµβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθµοςίων Συµβάςεων…».
8. Tου N.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραµµα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
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9. Tισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ
και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόµενα ςτα
ςυµβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόµοσ, Ρ.Υ.Α.) και ερµθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά.
10. Νόµοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται µετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφµβαςθσ ςφµφωνα µε το άρκρο 120 του Ν.4412/2016,
δεν αποτελοφν µζροσ του εφαρµοςτζου κεςµικοφ πλαιςίου τθσ.
11. Τθν µε αρικµ. πρωτ. 6/27-03-2017 µελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρείασ.
12. Τισ με αρ. 81 και 84/2017 αποφάςεισ Οικονομικισ Επιτροπισ
13. Τισ με αρ. 259,260,260 ΑΑΥ
14. Τθν με αρ. 51/2017απόφ. Οικονομικισ Επιτροπισ
15. Τθν με αρ. 57/2017 απόφ. Δθμοτικοφ Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αντικείµενο τησ υπηρεςίασ και προχπολογιςµόσ τησ ςφµβαςησ
Αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ είναι οι «υπθρεςίεσ, <<Ραραμετροποίθςθ, πιςτοποιθμζνθ
υποςτιριξθ και επζκταςθ υφιςτάμενου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ 2017>> όπωσ
περιγράφεται ςτθν µε αρικµ. πρωτ. 6/27-03-2017 µελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ που
αποτελεί αναπόςπαςτο τµιµα τθσ παροφςασ.
Κωδικοί CPV: 72267000-4, 48219300-9
Η ςυγκεκριμζνθ υπό διενζργεια δαπάνθ ζχει αναλθφκεί νόμιμα µε ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 του Φορζα, µε τισ αρικµ. 259,260,261/2017
αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και βαρφνει τουσ Κ.Α.: 10.6117.001,10.6266.001 και
10.7134.002
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι 30.118,00 ευρϊ ςυν Φ.Ρ.Α. 24% (7.228,32 ευρϊ)
δθλαδι ςυνολικά 37.346,32 ευρϊ, και αποτυπϊνεται αναλυτικά παρακάτω:
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Για τθν παροφςα Μελζτθ οι Ριςτϊςεισ ζχουν προβλεφκεί ςτο Ρροχπολογιςμό του Διμου
για το 2017 όπωσ αναφζρονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα και κα καλυφκοφν από Κδιουσ
Ρόρουσ:
ΚΑΕ

Περιγραφι

10.6117.001

Υπθρεςίεσ Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ Υλικοφ Και
Λογιςμικοφ & Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ

10.6266.001 Συντιρθςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ
10.7134.002 Ρρομικεια Λογιςμικοφ
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Ποςό Πρ/μοφ
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Ραραχϊρθςθ, εγκατάςταςθ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των νζων εκδόςεων των εφαρμογϊν
ΟΤΑ GENESIS – S.H.R.M.S. (υπθρεςίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του λογιςμικοφ,
αποκατάςταςθ βλαβϊν και προβλθμάτων του λογιςμικοφ).
Α. Αναλυτικόσ Ρίνακασ Ενθμερωμζνων Εκδόςεων (releases)
Περιγραφι

Ποςότθτα

Αξία προ ΦΠΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ

1

2.800,00 €

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Γ.Λ.Κ

1

280,00 €

WEB SERVICES

1

700,00 €

ΟΡΔ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

1

840,00 €

YΔΕΥΣΗ

1

280,00 €

ΤΑΡ

1

420,00 €

Κ.Ο.Κ

1

280,00 €

ΤΕΛΗ 2-5% & ΡΑΕΡΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

1

420,00 €

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1

420,00 €

ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΓΓΑΦΩΝ – ΑΝΑΤΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1

280,00 €

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

1

784,00 €

ΜΣΙΘΟΔΟΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 300

1

882,00 €

LICENCE USERS > 5

10

350,00 €

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ, ΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΝ ΟΓΑΝΩΝ

1

176,00 €

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΛΗΞΙΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

1

400,00 €

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΧΕΩΝ & ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΡΛΗΩΜΕΣ

1

500,00 €

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ*

1
ΤΝΟΛΟ:

176,00 €
9.988,00 €

Κόςτοσ 350 ωρϊν παροχισ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ - παραμετροποίθςθ των εφαρμογϊν,
αποκατάςταςθ βλαβϊν και προβλθμάτων των δεδομζνων, υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και
ςυμβουλϊν επί τόπου ι με απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ μζςω modem/internet, εκπαίδευςθ
χρθςτϊν ςε νζα υποςυςτιματα.
Β. Αναλυτικόσ Ρίνακασ Ραροχισ Υπθρεςιϊν
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Περιγραφι

Ποςότθτα

Σιμι
Μονάδοσ

Αξία προ ΦΠΑ

Υπθρεςίεσ Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ
Λογιςμικοφ (ωριαία αποηθμίωςθ)

350

55,00

19.250,00 €

ΤΝΟΛΟ:

19.250,00 €

Κόςτοσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ νζων υποςυςτθμάτων880,00€ χωρίσ ΦΡΑ.
Γ. Αναλυτικόσ Ρίνακασ Νζων Υποςυςτθμάτων
Περιγραφι
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ποςότθτα
1
ΤΝΟΛΟ:

Αξία προ ΦΠΑ
880,00 €
880,00 €

Ο κάκε υποψιφιοσ διαγωνιηόµενοσ µπορεί να υποβάλει προςφορά για µία ι περιςςότερεσ
από τισ υπθρεςίεσ.
Επιςθµαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ µεταχείριςθσ αυτϊν που ςυµµετζχουν
ςτον διαγωνιςµό, το φυςικό και οικονοµικό αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ δεν πρζπει να
µεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόµενα ςτθν παρ. 4
του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα µεταβολισ υφίςταται, µόνο υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Αναθζτουςα Αρχή – τοιχεία Επικοινωνίασ
Ανακζτουςα αρχι:
ΔΗΜΟ ΔΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ΟΣΑ
Ταχ. Δ/nςθ:10θσ Ιουνίου 28 - Δίςτομο
E-mail: info@daa.gov.gr
Τθλ. 2267650107,2267022296
Fax:2267022063
ΑΦΜ: 998016264 - ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Ρλθροφορίεσ:, Τµιµα Ρροµθκειϊν - Κατςοφλθ Αςτερία κατά τισ εργάςιµεσ θµζρεσ και
ϊρεσ.
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ - ειρά ιςχφοσ αυτϊν
Τα ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν.
4412/201 για τον παρόντα διαγωνιςµό είναι τα ακόλουκα:
1. θ με αρ. πρωτ 4953/19-7-2017(ΡΕΙΛΗΨΗ)
2. θ µε αρικµ. Ρρωτ. 4954/19-7-2017 Διακιρυξθ
3. το τυποποιθµζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016
4. οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ µε αρικµ. πρωτ.
6/2017 Μελζτθσ
5. ο ενδεικτικόσ προχπολογιςµόσ
6. τυχόν ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από
τθν Ανακζτουςα Αρχι επί όλων των ανωτζρω.
7. Η προςφορά του οικονοµικοφ φορζα.
Η ωσ άνω απαρίκµθςθ κακορίηει και τθν ςειρά ιςχφοσ τουσ ςε περίπτωςθ αςυµφωνίασ των
περιεχοµζνων ςε αυτά όρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Παραλαβή και ηλεκτρονική πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ
ςφµβαςησ – Παροχή διευκρινίςεων επί των εγγράφων τησ ςφµβαςησ
Ο Διµοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ προςφζρει ελεφκερθ, πλιρθ, άµεςθ και δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διµου ΔιςτόμουΑράχωβασ-Αντίκυρασ ςτθ διεφκυνςθ www daa.gov.gr από τθν θµεροµθνία δθµοςίευςθσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι οικονοµικοί φορείσ υποχρεοφνται να ελζγξουν το κείµενο τθσ Διακιρυξθσ που κα
παραλάβουν θλεκτρονικά από τθν ιςτοςελίδα του Διµου Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ
από άποψθ πλθρότθτασ.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Δικαιοφµενοι υµµετοχήσ ςτον Διαγωνιςµό
Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα µζλθ αυτϊν µποροφν να είναι
φυςικά ι νοµικά πρόςωπα εγκατεςτθµζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-µζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-µζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονοµικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακµό που θ υπό
ανάκεςθ δθµόςια ςφµβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιµατα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθµειϊςεισ του ςχετικοφ µε τθν Ενωςθ Ρροςαρτιµατοσ I τθσ ωσ άνω Συµφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εµπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διµερείσ ι πολυµερείσ ςυµφωνίεσ µε τθν Ενωςθ ςε κζµατα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθµοςίων ςυµβάςεων (άρκρο 25 Ν. 4412/2016).
Οι ενϊςεισ οικονοµικϊν φορζων ςυµµετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του
άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
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Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριµζνθ νοµικι µορφι για
τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νοµικι τθσ
µορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και µοναδικοφ
φορολογικοφ µθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
Οικονοµικόσ φορζασ ςυµµετζχει είτε µεµονωµζνα είτε ωσ µζλοσ ζνωςθσ. Κάκε
οικονοµικόσφορζασ, φυςικό ι νοµικό πρόςωπο δεν µπορεί να µετζχει ςε περιςςότερεσ από
µία υποβαλλόµενεσπροςφορζσ.Φυςικά νοµικάπρόςωπα που ςυµµετζχουν, αυτόνοµα ι ωσ
µζλθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ ςε παραπάνω από µία προςφορζσ, αποκλείονται από τον
διαγωνιςµό.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Σόποσ διενζργειασ του Διαγωνιςµοφ - Ηµεροµηνία λήξησ τησ
προθεςµίασ παραλαβήσ των προςφορϊν – Σρόποσ υποβολήσ των
φακζλων προςφορϊν
Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρµόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ
Διαγωνιςµοφ, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθµοτικοφ Συµβουλίου του Διµου
Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ, 10θσ Ιουνίου 28 , ςτισ 2 Aυγοφςτου, θµζρα Τετάρτθ και
από ϊρα 9.30π.μ. (ζναρξθ) µζχρι και ϊρα 11.00π.μ. (ϊρα λιξθσ παραλαβισ των
προςφορϊν). Οι προςφορζσ πρζπει να πρωτοκολλοφνται και να παραδίδονται µζχρι τθν ωσ
άνω ϊρα λιξθσ και όςεσ προςφορζσ πρωτοκολλοφνται µετά από αυτιν δεν κα γίνονται
δεκτζσ και κα επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςµεσ.
Οι προςφορζσ κατατίκενται αυτοπροςϊπωσ ι από νοµίµωσ εξουςιοδοτθµζνο εκπρόςωπο ι
αποςτζλλονται ταχυδροµικϊσ ι µε οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςτο Ρρωτόκολλο του Διµου
καιπρωτοκολλοφνται µζχρι τθν παραπάνω θµεροµθνία και ϊρα.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο Διµο µε οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν λιξθ τθσ
προκεςµίασ που κακορίηεται από τθν παροφςα δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται
ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςµοφ, προκειµζνου να αποςφραγιςκοφν µαηί µε τισ
άλλεσ που κατατζκθκαν µε τθν προαναφερόµενθ διαδικαςία.
Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχοµζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδροµικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν
κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδροµικό κατάςτθµα,
ακόµα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τποβολή Φακζλου Προςφοράσ
Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται µζςα ςε φάκελο καλά ςφραγιςµζνο, ςτον
οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω ςτοιχεία (άρκρο 92 Ν. 4412/2016):
α) θ λζξθ Ρροςφορά
β) θ επωνυµία τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ΔΗΜΟΣΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΑΣ),
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γ) ο τίτλοσ τθσ ςφµβαςθσ <<Ραραμετροποίθςθ, πιςτοποιθμζνθ υποςτιριξθ και επζκταςθ
υφιςτάμενου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ 2017 >> του Διµου Διςτόμου-ΑράχωβασΑντίκυρασ ,
δ) θ καταλθκτικι θµεροµθνία (θµεροµθνία λιξθσ προκεςµίασ υποβολισ προςφορϊν),
ε) τα ςτοιχεία του οικονοµικοφ φορζα (δθλαδι τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντα)
Με τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςµζνοσ φάκελοσ, µε τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συµµετοχισ» κατά
τα οριηόµενα ςτο άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςµζνοσ φάκελοσ, µε τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 9.
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςµζνοσ φάκελοσ, µε τθν ζνδειξθ «Οικονοµικι Ρροςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα οικονοµικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςµζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου τθσ παρ. 1.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Οι προςφορζσ δεν κα ζχουν ξφςµατα, ςβθςίµατα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ και ςε
περίπτωςθ φπαρξθσ οποιαςδιποτε διόρκωςθσ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραµµζνθ από
τον προςφζροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθ διόρκωςθ, να τθ µονογράψει και να τθ
ςφραγίςει. Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς' αυτι διορκϊςεισ που κατά τθν
κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τθν κακιςτοφν αςαφι. Αντιπροςφορζσ
δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Οι προςφορζσ και τα περιλαµβανόµενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, όλα τα αποδεικτικά ζγγραφα,
κακϊσ και όλα τα ζγγραφα που αφοροφν τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, ςυντάςςονται
ςτθνελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθµθ µετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. Στααλλοδαπά δθµόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρµόηεται θ Συνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 5.10.1961,πουκυρϊκθκεµετον.1497/1984 (Α188).
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςµό αποτελεί τεκµιριο ότι ο διαγωνιηόµενοσ ζχει
λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφµβαςθσ και
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ. Μετά τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε
διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
Η ζνωςθ οικονοµικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονοµικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από
εκπρόςωπο τουσ νοµίµωσ εξουςιοδοτθµζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυµµετοχισ του (ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ
κατανοµισ αµοιβισ µεταξφ τουσ) κάκε µζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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ΑΡΘΡΟ 9ο: Περιεχόµενο Φακζλου Προςφοράσ
Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηοµζνων περιλαµβάνει, επί ποινι
αποκλειςµοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςµζνο φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συµµετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςµζνο φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςµζνο φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Οικονοµικι Ρροςφορά» ςφµφωνα µε
τα κατωτζρω:

Α) Περιεχόµενο Φακζλου «Δικαιολογητικά υµµετοχήσ»:
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συµµετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςµοφ, να περιζχει τα
ακόλουκα:
Το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), κατά το άρκρο 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016, που επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθµα Βϋ τθσ παροφςασ, για τισ διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφµβαςθσ κάτω των ορίων (ΦΕΚ Βϋ 3698/16-11-2016). Το Ζντυπο κα
ςυµπλθρωκεί µε βάςθ τισ Οδθγίεσ Συµπλιρωςθσ για το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (βλ. υποςθµειϊςεισ 1-48). Από το Τ.Ε.Υ. . οι ςυµµετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςµό
υποχρεοφνται να ςυµπλθρϊςουν τα πεδία των Μζρουσ ΙΙ, Μζρουσ ΙΙΙ και Μζρουσ VI. Από το
Μζροσ ΙV ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ οι ςυµµετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςµό υποχρεοφνται να
ςυµπλθρϊςουν µόνο το «α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ». Για τα υπόλοιπα
πεδία του Μζρουσ IV οι ςυµµετζχοντεσ δεν απαιτείται να παράςχουν πλθροφορίεσ. Το
Μζροσ V του ΤΕΥΔ δεν κα ςυµπλθρωκεί από τουσ ςυµµετζχοντεσ.
Το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται ωσ προκαταρκτικι
απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθµόςιεσ αρχζσ ι τρίτα
µζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο οικονοµικόσ φορζασ πλθροί (κετικά ι αρνθτικά) τισ
δθλωκείςεσ ςτο ζντυπο προχποκζςεισ ςυµµετοχισ. Το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ των κατά
νόµο υπόχρεων προσ υπογραφι του. Επιςθµαίνεται, ωςτόςο, ότι τυχόν ψευδισ ι
ανακριβισ διλωςθ επιφζρει τισ ζννοµεσ ςυνζπειεσ τθσ ψευδοφσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ
που προβλζπονται ςτθν κείµενθ νοµοκεςία.
Η θµεροµθνία υπογραφισ του Τυποποιθµζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ πρζπει, επί
ποινι αποκλειςµοφ, να είναι εντόσ του χρονικοφ διαςτιµατοσ από τθν ανάρτθςθ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ ζωσ και τθν θµεροµθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ.
Το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυςικό/ά
πρόςωπο/α, τα οποία είναι µζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
ενόσοικονοµικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό,ςφµφωνα µε το ιςχφον κεςµικό ι κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονοµικό
φορζα,
ςυµπεριλαµβανοµζνωντωνδιατάξεων περί προςταςίασ
δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφµφωνα µε τα παραπάνω, ζχουν υποχρζωςθ
υπογραφισ του Τυποποιθµζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υπογράφουν όλα ςτο
Μζροσ VI (ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ) του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονοµικϊν φορζων, θ υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 79 παρ. 2 / το τυποποιθµζνο ζντυπο τθσ παρ. 4 κατά περίπτωςθ,
υποβάλλεται χωριςτά από κάκε µζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συµµετοχισ» πζραν τθσ ζνδειξθσ ¨ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ¨ πρζπει να φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ. (βλ.
παραπάνω άρκρο 8 παρ. 1 ςτοιχ. β-ε).
2. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν είναι θ εταιρεία καταςκευισ, τότε οφείλει επί ποινι
αποκλειςµοφ να προςκοµίςει µια βεβαίωςθ τθσ καταςκευάςτριασ µε τθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο προςφζρων είναι εξουςιοδοτθµζνοσ ςυνεργάτθσ ι διάδοχοσ τθσ
καταςκευάςτριασ και ότι γνωρίηει ςε βάκοσ τθν υποςτθριηόµενθ εφαρµογι, ϊςτε να µπορεί
να προβαίνει ςε ςυντιρθςθ, υποςτιριξθ και αναβάκµιςθ αυτισ κακϊσ και ςε τροποποίθςθ
του ιδιόκτθτου πθγαίου κϊδικα, ςε περιπτϊςεισ εντοπιςµοφ λακϊν ι αλλαγϊν ςτθ
νοµοκεςία ι για οποιαδιποτε αιτία.

Β) Περιεχόµενο Φακζλου Σεχνικήσ Προςφοράσ:
Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςµζνοσ φάκελοσ µε τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» πρζπει να
περιζχει, επί ποινι αποκλειςµοφ, µόνο µια υπογεγραµµζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ, όπου
ςυγκεκριµζνα να δθλϊνετε από τον υποψιφιο ανάδοχο:
Πτι θ τεχνικι του προςφορά καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικµ. πρωτ.
6/2017 µελζτθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ πζραν τθσ ζνδειξθσ ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ¨ πρζπει να
φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. (βλ. παραπάνω άρκρο 8 παρ. 1 ςτοιχ. β-ε).

Γ) Περιεχόµενο Φακζλου Οικονοµικήσ Προςφοράσ:
Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςµζνοσ φάκελοσ µε τθν ζνδειξθ «Οικονοµικι Ρροςφορά», πρζπει να
περιζχει, επί ποινι αποκλειςµοφ, ςυµπλθρωµζνο, µε υπογραφι και ςφραγίδα του
προςφζροντα, το Ζντυπο Οικονοµικισ Ρροςφοράσ, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν υπ’ αρικµ.
πρωτ. 6/2017 µελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και το περιεχόµενο του οποίου είναι απόλυτα
δεςµευτικό.
Οφάκελοσ τθσ οικονοµικισ προςφοράσ πζραν τθσ ζνδειξθσ ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ¨,
πρζπει να φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. (βλ. παραπάνω άρκρο 8 παρ. 1
ςτοιχ. β-ε).
Υπογραµµίηεται ότι θ Επιτροπι Διενζργειασ µπορεί να ηθτά από κάκε προςφζροντα, ανά
πάςα ςτιγµι κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλει όλα ι οριςµζνα από τα
απαιτοφµενα πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο 8 υπό
ςτοιχεία Α, Β, Γ , όποτε αυτό κρικεί απαραίτθτο για να διαςφαλιςτεί θ ορκι διεξαγωγι τθσ
διαδικαςίασ (βλ. και άρκρο 15 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ).

ΑΡΘΡΟ 10ο : Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
Εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ: Ο ανάδοχοσ πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ
πρζπειναπροςκοµίςειτθναπαιτουµζνθ εγγφθςθ καλισ εκτελζςεωσ, το φψοσ τθσ
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οποίασκακορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυµβατικισ αξίασ χωρίσ να
υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ Τραπζηθσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφµφωνα µε το ςυνθµµζνο
ςτθν παροφςα ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Ραράρτθµα Αϋ)
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρµογι όλων των όρων τθσ ςφµβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι
του αναδόχου και ζχει διάρκεια ιςχφοσ µζχρι τισ 31-12-2017.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ µετά τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειµζνου τθσ ςφµβαςθσ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ
ςφµβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφµατα που λειτουργοφν νόµιµα
ςτα κράτθ - µζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονοµικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-µζρθ τθσ
ΣΔΣ και ζχουν, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωµα αυτό. Μποροφν, επίςθσ,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ι να παρζχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων µε παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθµατικοφ
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ µε γραµµάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταµείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκοµερίδια ι µερίςµατα που λιγουν κατά τθ διάρκεια
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται µετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονοµικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφµβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα µζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον µζχρι πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ.
Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θµεροµθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία
απευκφνονται, δ) τον αρικµό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν
πλιρθ επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονοµικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊµατοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υ-πόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θµεροµθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ, κ) τθν
θµεροµθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι µερικά εντόσ πζντε (5)
θµερϊν µετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια)
ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικµό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφµβαςθσ.
Ο Διµοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ επικοινωνεί µε τουσ φορείσ που φζρονται να
ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειµζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Σρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν
Ο κάκε υποψιφιοσ διαγωνιηόµενοσ δικαιοφται να υποβάλει προςφορά για µία ι
περιςςότερεσ υπθρεςίεσ.
Οι προςφερόµενεσ τιµζσ µονάδασ παραµζνουν ςτακερζσ και αµετάβλθτεσ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και δεν υπόκεινται για κανζναν λόγο ςε
ανακεϊρθςθ.
Πλεσ οι τιµζσ των προςφορϊν κα είναι υποχρεωτικά ςε ευρϊ (€) και κα περιλαµβάνουν:
Πλεσ τισ επιβαρφνςεισ (φόρουσ, δαςµοφσ, µεταφορικά κλπ.) και τισ νόµιµεσ κρατιςεισ, οι
οποίεσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον οικονοµικό φορζα. Τισνόµιµεσυπζρτρίτωνκρατιςεισ
οιοποίεσ βαρφνουν επίςθσ τον οικονοµικό φορζα.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ, κακϊσ και αντιπροςφορζσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρµογισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που αναφζρονται ςε ςυνάλλαγµα ι ριτρα ςυναλλάγµατοσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Οι τιµζσ των προςφορϊν νοοφνται µε τον τρόπο που προβλζπει θ παροφςα διακιρυξθ και θ
µε αρικµ. πρωτ. 6/2017 µελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ
Από τθν οικονοµικι προςφορά πρζπει να προκφπτει µε ςαφινεια το ποςό το οποίο
επιδιϊκει να λάβει ο ανάδοχοσ, ο οποίοσ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για το εάν
προκφψουν παράγοντεσ (πλθν ςυνιςτϊντεσ ανωτζρα βία) τουσ οποίουσ δεν είχε
υπολογίςει. Ο Διµοσ δεν υποχρεοφται να προβεί ςε καµία ςυµπλθρωµατικι δαπάνθ.
Συνεπϊσ είναι απαράδεκτεσ ριτρεσ που εξαρτοφν το ποςό αυτό από µεταγενζςτερα
γεγονότα ι µετριςεισ αφοφ θ προςφορά είναι εξ οριςµοφ τθσ επιλογισ του αναδόχου.
Δεδοµζνου ότι κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιµισ (χαµθλότερθ τιµι) ανά υπθρεςία, ιςότιµεσ
κεωροφνται οι προςφορζσ µε τθν ίδια ακριβϊσ τιµι ςτο ςφνολο τθσ κάκε υπθρεςίασ. Στθν
περίπτωςθ αυτι ο Διµοσ επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο µε κλιρωςθ µεταξφ των
οικονοµικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιµεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του
αρµοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία των οικονοµικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιµεσ προςφορζσ (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016).
Το ζντυπο Οικονοµικισ προςφοράσ που καλοφνται να ςυµπλθρϊςουν οι υποψιφιοι
ανάδοχοι επιςυνάπτεται ςτθν µε αρικµό πρωτ. 6/2017 τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και το
περιεχόµενό του είναι απόλυτα δεςµευτικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςµεφουν τουσ οικονοµικοφσ φορείσ για εκατόν είκοςι (120)
θµζρεσ από τθν εποµζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςµοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ µικρότερο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ µπορεί να παρατείνεται, αυτοµάτωσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό
διάςτθµα ίςο µε εκατόν είκοςι (120) θµζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου
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ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, µαταιϊνονται τα αποτελζςµατα του
διαγωνιςµοφ, εκτόσ εάν ο Διµοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ κρίνει αιτιολογθµζνα ότι θ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθµόςιο ςυµφζρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείσ
που ςυµµετζχουν ςτθ διαδικαςία µποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται µε όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονοµικοί φορείσ ςφµφωνα µε το άρκρο 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο : τάδιο παραλαβήσ των προςφορϊν
Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν αρµόδια για τθν διεξαγωγι τθσ δθµοπραςίασ
επιτροπι που ςυνεδριάηει δθµόςια, µζχρι τθν ϊρα λιξθσ αποδοχισ και πρωτοκόλλθςθσ
των προςφορϊν, που ορίηεται ςτθν παροφςα.
Σε κάκε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αφξων αρικµόσ τθσ προςφοράσ, ο οποίοσ
αναγράφεται και ςτο πρακτικό.
Πταν παρζλκει αυτι θ ϊρα, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ, θ λιξθ
τθσπαράδοςθσ των προςφορϊν θ οποία αναγράφεται και ςτα πρακτικά. Απαγορεφεται θ
γιαοποιονδιποτε λόγο αποδοχι προςφοράσ µετά τθν παρζλευςθ του χρόνου αυτοφ, µε
ποινιακυρότθταστουδιαγωνιςµοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςµα, θ Επιτροπι Διαγωνιςµοφ ςθµειϊνει
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςµθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ µθ κανονικζσ.
Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θµεροµθνία
ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, µιςι ϊρα πριν από τθν
ϊρα λιξθσ. Η παραλαβι µπορεί να ςυνεχιςκεί και µετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που
ζχει εµπρόκεςµα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων
ενδιαφεροµζνων οικονοµικϊν φορζων και υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι προςφορζσ
πρωτοκολλικθκαν µζχρι και τθν ϊρα λιξθσ παραλαβισ τουσ που ορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ, µε προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και µετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςµοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αµζςωσ µε το
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ
κατά το άρκρο 7 τθσ παροφςασ (ςθµειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον
φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θµζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο
µονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ µεταβαίνει
µζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαµβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί
θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςµοφ.

ΑΡΘΡΟ 14ο : τάδιο αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορϊν
Η Επιτροπι Διαγωνιςµοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θµεροµθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ
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διενεργείται δθµόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νοµίµωσ εξουςιοδοτθµζνων
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαµβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυµµετεχόντων ςτθ διαδικαςία
και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ (άρκρο 21 Ν. 4412/2016). Το δικαίωµα
πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονοµικϊν φορζων αςκείται, ςφµφωνα
µε τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του π.δ. 28/2015 («Κωδικοποίθςθ
διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθµόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» ΦΕΚ Αϋ34).
Α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυµµετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ µονογράφονται από τθν
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςµοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το
ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Ακολουκεί ο ζλεγχοσ των
δικαιολογθτικϊν ςυµµετοχισ κατά ςειρά επίδοςισ τουσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν
προςφορϊν ο οποίοσ µπορεί να εκτείνεται και ςε επόµενεσ ςυνεδριάςεισ αν θ επιτροπι,
λόγω φόρτου εργαςίασ, δεν δφναται να ολοκλθρϊςει αυκθµερόν τα κακικοντα τθσ. Η
Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ και τα αποτελζςµατα του ελζγχου αυτϊν
ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικϊν
προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά µονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν
Επιτροπι Διενζργειασ και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειµζνου να αποςφραγιςκεί τθν
θµεροµθνία και ϊρα κα οριςτεί µε νζα πρόςκλθςθ.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ
Διαγωνιςµοφ µπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να
διευκρινίηουν ι να ςυµπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, µζςα
ςε προκεςµία επτά (7) θµερϊν από τθν θµεροµθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυµπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί, δεν λαµβάνεται υπόψθ (άρκρο 102 Ν. 4412/2016).
Ριο ςυγκεκριµζνα ςτο ωσ άνω πρακτικό καταγράφονται όςεσ προςφορζσ κρικοφν µθ
κανονικζσ ι απαράδεκτεσ και όςεσ κα προχωριςουν ςτο επόµενο ςτάδιο του διαγωνιςµοφ
(άνοιγµα οικονοµικϊν προςφορϊν).
Μθ κανονικζσ, κατά τα ανωτζρω, κεωροφνται:
α) όςεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ ςφµβαςθσ (διακιρυξθ, µελζτθ,
κλπ),
β) όςεσ παρελιφκθςαν εκπρόκεςµα, γ)ότανυπάρχουναποδεικτικάςτοιχεί ακζµιτθσ
πρακτικισ, όπωσ ςυµπαιγνίασ ι διαφκοράσ,
δ) όςεσ κρίνονται από τθν ανακζτουςα αρχι αςυνικιςτα χαµθλζσ ςφµφωνα µε το άρκρο
88. Απαράδεκτεσ προςφορζσ κεωροφνται ςυγκεκριµζνα:
α) όςεσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα απαιτοφµενα
προςόντα και
β) όςων θ τιµι υπερβαίνει τον προχπολογιςµό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε
και τεκµθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφµβαςθσ.
Β) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςµζνοι φάκελοι µε τα οικονοµικά ςτοιχεία των προςφορϊν,
µετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν,
αποςφραγίηονται κατά τθν θµεροµθνία και ϊρα που ορίςτθκε µετά από νζα πρόςκλθςθ και
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ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιµϊν και ζλεγχοσ των οικονοµικϊν προςφορϊν. Για όςεσ
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το προθγοφµενο ωσ άνω ςτάδιο Α) οι φάκελοι τθσ
οικονοµικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Γ) Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ µονογραφισ που κζτει το
αρµόδιο όργανο επί των προςφορϊν, µπορεί να γίνεται χριςθ µθχανικοφ µζςου
(διάτρθςθ), µε το οποίο κα αποτυπϊνεται θ θµεροµθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ.
Δ) Τα αποτελζςµατα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται µε απόφαςθ τθσ Οικονοµικισ
Επιτροπισ του Διµου, θ οποία κοινoποιείται µε επιµζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφµφωνα µε το άρκρο 127 του Ν.4412/2016
βλ. κατωτζρω άρκρο 18).
Ε) Η υποβολι µόνο µίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυµα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
του διαγωνιςµοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφµβαςθσ.
ΣΤ) Η αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυµµετοχισ, των τεχνικϊν
προςφορϊν και των οικονοµικϊν προςφορϊν µποροφν να γίνουν ςε µία δθµόςια
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ.

ΑΡΘΡΟ 15o: Δικαιολογητικά κατακφρωςησ (Αποδεικτικά µζςα)
Για τθν απόδειξθ των δθλωκζντων ςτο Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ κα ειδοποιεί εγγράφωσ
για να προςκοµίςει, κατ’ ελάχιςτον, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
Απόςπαςµα του ςχετικοφ µθτρϊου (ποινικοφ µθτρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-µζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθµζνοσ ο εν λόγω οικονοµικόσ
φορζασ.
Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρµόδια αρχι του οικείου κράτουσ - µζλουσ ι χϊρασ,
περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονοµικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων (φορολογικι ενθµερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθµερότθτα), ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία του κράτουσ
εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νοµοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονοµικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά
δικαιολογθτικά είναι:
(i)
(ii)

φορολογικι ενθµερότθτα που εκδίδεται από τθν αρµόδια κατά περίπτωςθ
Αρχι για τον οικονοµικό φορζα,
(ιι) αςφαλιςτικι ενθµερότθτα που εκδίδεται από τθν αρµόδια κατά περίπτωςθ
Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.

Η αςφαλιςτικι ενθµερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του
προςφζροντοσοικονοµικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νοµικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ µε
ςχζςθ εξαρτθµζνθσ εργαςίασ,ςυµπεριλαµβανοµζνων,όςον αφορά τανοµικά πρόςωπα, και
των εκ των µελϊν τθσδιοίκθςισ τουσ εργαηοµζνων µε οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε
αυτιν.
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γ. αν το κράτοσ-µζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ
τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό µπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - µζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφεροµζνου ενϊπιον
αρµόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυµβολαιογράφου ι αρµόδιου επαγγελµατικοφ
ι εµπορικοφ οργανιςµοφ του κράτουσ µζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθµζνοσ ο οικονοµικόσ φορζασ.
Οι αρµόδιεσ δθµόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθµθ διλωςθ ςτθν
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
ςτο ΤΕΥΔ.
Αν διαπιςτωκεί µε οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ
πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόµενου απορρίπτεται.
3)

Τα κατά περίπτωςθ Νοµιµοποιθτικά Ζγγραφα του οικονοµικοφ φορζα.

Η Επιτροπι µπορεί να ηθτά, κατά τθν κρίςθ τθσ, και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ςυνιςτά
αποδεικτικό µζςο για τα δθλωκζντα ςτο ΤΕΥΔ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αϋ
Η υποχρζωςθ προςκόµιςθσ αποςπάςµατοσ ποινικοφ µθτρϊου αφορά ςε κάκε πρόςωπο
που είναι µζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονοµικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφµενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςµζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφµων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφµβουλο, κακϊσ και
όλα τα µζλθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βϋ
Σχετικά µε τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωµζνων
αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςµοφσ δθµοςίων ςυµβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθµοςίων εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊναντιγράφων των δθµοςίων εγγράφων,
που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του νόµου 4250/2014. Σθµειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκµιςθ δεν καταλαµβάνει
τα ςυµβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία
ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωµζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθµοςίων εγγράφων Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκείαπό αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νοµίµωσ επικυρωµζνα από τθν αρµόδια αρχι τθσ χϊρασ
αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2
β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθµειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν
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17PROC001722338 2017-07-19
να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθµοςίων εγγράφων µε ςυγκεκριµζνθ επιςθµείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυµβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφµβαςθ τθσ Χάγθσ)
ι άλλεσ διακρατικζσ ςυµφωνίεσ (βλ. και ςθµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων ταοποία ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςωνιδιωτικϊν
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2του
άρκρου 1 του νόµου 4250/2014. 4.Ρρωτότυπαζγγραφακαιεπικυρωµζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νοµίµωσ επικυρωµζνα αντίγραφα των
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόµενουσ.
Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των
δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θµεροµθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι
µθνϊν που προθγοφνται τθσ θµεροµθνίασ του άρκρου 7.
Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκοµίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει
επίςθσ να φζρουν θµεροµθνία εντόσ των ζξι µθνϊν που προθγοφνται τθσ θµεροµθνίασ του
άρκρου 7.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόςκληςη για υποβολή δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντοσ δζκα (10) θµζρεσ µετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
Τα δικαιολογθτικά προςκοµίηονται ςε ςφραγιςµζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται
εµπρόκεςµα ςτο αρµόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Αν δεν προςκοµιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςµία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκοµίςει ι να τα
ςυµπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θµερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι µπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςµία, εφόςον
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θµζρεσ.
i)
Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία
που δθλϊκθκαν µε το Τυποποιθµζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του άρκρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii)
αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςµζνο χρονικό διάςτθµα ι ςτθν προκεςµία και
παράταςθ αυτισ που δόκθκε τα απαιτοφµενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι
iii)
αν από τα δικαιολογθτικά που προςκοµίςκθκαν νοµίµωσ και εµπροκζςµωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυµµετοχισ ςφµφωνα το άρκρο 15 τθσ
παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
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προςφζροντα που υπζβαλε τθν αµζςωσ επόµενθ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι
άποψθ προςφορά τθρουµζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκοµίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφµενα
δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ανάκεςθσ µαταιϊνεται.
Ηδιαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται µε τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν
Οικονοµικι Επιτροπι του Διµου Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ για τθ λιψθ απόφαςθσ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ µαταίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφµβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Κατακφρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςφµβαςησ –
φναψη ςφµβαςησ
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αµζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, µαηί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο µε κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ µε
τθλεο-µοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν
παραδεκτζσ προςφορζσ λαµβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ
αναδόχου.
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννοµα αποτελζςµατά τθσ, εφόςον θ
ανακζτουςααρχι
δεν
τθν
κοινοποίθςε
ςε
όλουσ
τουσ
προςφζροντεσ.
Μετάτθνάπρακτθπάροδοτωνπροκεςµιϊν άςκθςθσ των προβλεπόµενων από τισ κείµενεσ
διατάξεισ βοθκθµάτων και µζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ
και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, o προςωρινόσ ανάδοχοσ καλείται να
προςζλκει ςε οριςµζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυµφωνθτικοφ εντόσ είκοςι
(20) θµερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκοµίηοντασ,
και τθν απαιτοφµενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
Η υπογραφι του ςυµφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν
προςζλκει να υπογράψει το ςυµφωνθτικό, µζςα ςτθν προκεςµία που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αµζςωσ επόµενθ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυµφωνθτικοφ, θ
διαδικαςία ανάκεςθσ µαταιϊνεται.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Ενςτάςεισ
Κατά τθσ διακιρυξθσ ι των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφµβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ,
χωρεί ζνςταςθ µζχρι πζντε (5) θµζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θµεροµθνία υποβολισ
προςφορϊν. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονοµικι Επιτροπι του Διµου, φςτερα από
γνωµοδότθςθ τθσ τριµελοφσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςµίασ δζκα
(10) θµερϊν, µετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκµαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, µε τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθµοςίου ποςοφ ίςου µε το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ
17

17PROC001722338 2017-07-19
εκτιµϊµενθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθµόςιο ζςοδο και
επιςτρζφεται µε πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί, επίςθσ, ζνςταςθ εντόσ πζντε (5)
θµερϊναπό τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόµενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορζα.
Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονοµικι Επιτροπι του Διµου, φςτερα από γνωµοδότθςθ
τθσ τριµελοφσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςµίασ δζκα (10) θµερϊν,
µετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκµαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, µε τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθµοςίου ποςοφ ίςου µε το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιµϊµενθσ
αξίασ τθσ ςφµβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθµόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται µε
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Οι ανωτζρω ενςτάςεισ κατατίκενται ςτο Ρρωτόκολλο του Διµου Διςτόμου-ΑράχωβασΑντίκυρασ κατά τισ παραπάνω προκεςµίεσ και εργάςιµεσ θµζρεσ και ϊρεσ.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Σόποσ παράδοςησ και χρόνοσ παράδοςησ τησ υπηρεςίασ
Οι ανάδοχοι οφείλουν να παρζχουν απεριόριςτθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ όλεσ τισ µζρεσ και
ϊρεσ που κεωροφνται εργάςιµεσ για το δθµόςιο, για οποιαδιποτε απορία των χειριςτϊν
των εφαρµογϊν, για τεχνικά προβλιµατα και για τθ βελτιςτοποίθςθ των παραγόµενων
αποτελεςµάτων.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να τροποποιοφν ι να παραµετροποιοφν κατάλλθλα τισ εφαρµογζσ
τουσ ϊςτε να είναι εφικτι θ απρόςκοπτθ επικοινωνία και ανταλλαγι δεδοµζνων µεταξφ
των εφαρµογϊν ι µεταξφ των εφαρµογϊν και των κεντρικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθµάτων
του υπουργείου, όπου αυτά υφίςτανται ι δθµιουργοφνται.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι ανάδοχοι ζχουν τθν ευκφνθ για τθν καλι, απρόςκοπτθ και
αδιάλειπτθ λειτουργία των εφαρµογϊν τουσ.
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν ορίηεται από τθν θµεροµθνία υπογραφισ
τθσ ςφµβαςθσ µζχρι τισ 31/12/2017.
Από πλευράσ Διµου δθλϊνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρζωςθ για τθν εκτζλεςθ του
ςυνόλου των υπθρεςιϊν.
Ο ςυµβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ µπορεί να παρατείνεται από το Διµο υπό τισ ακόλουκεσ
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α)τθροφνταιοιόροιτθσδιάταξθσ του άρκρου 132 Ν.4412/2016,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθµζνθ απόφαςθ του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ µετά από γνωµοδότθςθ αρµοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε µε
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυµφωνεί ο «πάροχοσ υπθρεςιϊν» είτε
φςτερα από ςχετικό αίτθµα του παρόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ
λιξθ του ςυµβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθµα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι µικρότερο από τον αρχικό ςυµβατικό
χρόνο παράδοςθσ.
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Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυµβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυµβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιµατοσ από τθν υποβολι
του ςχετικοφ αιτιµατοσ του παρόχου υπθρεςίων.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυµβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειµενικϊσ αδφνατθ τθν
εµπρόκεςµθ παράδοςθ των ςυµβατικϊν «υπθρεςιϊν», δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε
κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυµβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυµβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθµα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί θ
«υπθρεςία», ο «πάροχοσ υπθρεςιϊν» κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Παραλαβή των υπηρεςιϊν – Παρακολοφθηςη τησ ςφµβαςησ
Η παραλαβι των υπθρεςιϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221
του Ν. 4412/2016 και θ παρακολοφκθςθ τθσ ςφµβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςφµφωνα µε το
άρκρο 216 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Χρόνοσ παραλαβήσ υπηρεςιϊν– φνταξη πρωτοκόλλων
παραλαβήσ
Η Επιτροπι Ραραλαβισ κα πρζπει να πραγµατοποιεί τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν και τθν
ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 219 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Απόρριψη παραδοτζου – Αντικατάςταςη
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι µζρουσ των παρεχόµενων υπθρεςιϊν,
µεαπόφαςθτουαποφαινοµζνουοργάνου φςτερααπό γνωµοδότθςθ του αρµόδιο οργάνου,
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ
µε άλλθ, που να είναι ςφµφωνθ µετουσ
όρουσ τθσ ςφµβαςθσ, µζςα ςε τακτι προκεςµία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι
(άρκρ. 220 Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 23ο : Χρηµατοδότηςη τησ ςφµβαςησ – Πληρωµή αναδόχου
Η ςυγκεκριµζνθ υπό διενζργεια δαπάνθ ζχει αναλθφκεί νόµιµα µε ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςµοφ του οικονοµικοφ ζτουσ 2017 του Φορζα, και βαρφνει τον
Κ.Α.:10.6117.001,10.6266.001 και 10.7134.002 και με τισ αρ. 259,260,261 ΑΑΥ
Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νοµοκεςία, περιλαµβανοµζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθµοςίων Συµβάςεων, ςφµφωνα µε το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διµο.
Το εκάςτοτε εκδιδόµενο τιµολόγιο κα εξοφλείται πλιρωσ (100%) µετά από τθν οριςτικι
παραλαβι του ςυνόλου του τµιµατοσ των υπθρεςιϊν που εκτελζςτθκαν (άρκρο 200 Ν.
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4412/2016). Τα δικαιολογθτικά που, κατ’ ελάχιςτο, απαιτοφνται για τθν πλθρωµι του
αναδόχου είναι:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τµιµατοσ που αφορά θ πλθρωµι ι του ςυνόλου
τουςυµβατικοφ αντικείµενου ςφµφωνα µε το άρκρο 219.
β)Τιμολόγιο του αναδόχου
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθµερότθτασ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κείµενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ,
κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θµζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςµοφ.
Η καταβολι τθσ αµοιβισ του αναδόχου κα γίνεται µε τθν προςκόµιςθ των παραςτατικϊν
που προβλζπονται παραπάνω, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί
από τισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωµι (άρκρο 200 παρ. 6
Ν. 4412/2016), ςυνεκτιµθµζνου και του χρόνου που απαιτείται για τθν κεϊρθςθ του
ςχετικοφ χρθµατικοφ εντάλµατοσ πλθρωµισ από τθν Υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου.
Η πλθρωµι του αναδόχου κα γίνεται ςε EURO.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ματαίωςη τησ διαδικαςίασ
Ο Διµοσ Διςτόμυο-Αράχωβασ-Αντίκυρασ µε ειδικά αιτιολογθµζνθ απόφαςι του, µετά από
γνϊµθ του αρµόδιου οργάνου, µαταιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθµόςιασ ςφµβαςθσ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω µθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςµοφ όλων των προςφερόντων ι
ςυµµετεχόντων, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ
ι
β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ,
κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 105 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.
Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθµόςιασ ςφµβαςθσ µπορεί να λάβει χϊρα µε
ειδικϊσ αιτιολογθµζνθ απόφαςθ του ΔιµουΔιςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ, µετά από
γνϊµθ του αρµόδιου οργάνου, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
β) αν οι οικονοµικζσ και τεχνικζσ παράµετροι που ςχετίηονται µε τθ διαδικαςία
ανάκεςθσάλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυµβατικοφ αντικειµζνου δεν ενδιαφζρει
πλζον τον Διµο Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ
αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ,
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ µθ ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ,
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016,

20

17PROC001722338 2017-07-19
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθµοςίου ςυµφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθµόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Αν διαπιςτωκοφν ςφάλµατα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, ο Διµοσ µπορεί, µετά από γνϊµθ του αρµόδιου οργάνου, να ακυρϊςει µερικϊσ
τθ διαδικαςία ι να αναµορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςµά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθµείο που εµφιλοχϊρθςε το ςφάλµα ι θ παράλειψθ.
Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ µαταίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1 και 2, ο Διµοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ ακυρϊνει τθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθµόςιασ ςφµβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ ι, αν οι λόγοι
αυτοί ςυνδζονται µε τµιµα τθσ ςφµβαςθσ, για το εν λόγω τµιµα, εφόςον επιτρζπεται θ
κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.
Ο Διµοσ Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωµα, µετά από γνϊµθ
του αρµοδίου οργάνου, να αποφαςίςει, παράλλθλα µε τθ µαταίωςθ τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, µε
τροποποίθςθ ι µθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29
(ανταγωνιςτικι διαδικαςία µε διαπραγµάτευςθ) ι 32 (προςφυγι ςτθ διαδικαςία µε
διαπραγµάτευςθ χωρίσ προθγοφµενθ δθµοςίευςθ) του Ν. 4412/2016, εφόςον, ςτθν
τελευταία αυτι περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν.

ΑΡΘΡΟ 25ο:Επίλυςη διαφορϊν
Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν κατά τθν διενζργεια του παρόντοσ
διαγωνιςµοφ και κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ αρµόδια είναι τα Δικαςτιρια
ΔιµουΔιςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ

ΑΡΘΡΟ 26ο:Δηµοςίευςη διαγωνιςµοφ
Ρερίλθψθ
τθσ
παροφςασ
διακιρυξθσ
κα
αναρτθκεί
ςτο
διαδίκτυο,
(www.diavgeia.gov.gr),φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για
τθν «Ενίςχυςθ τθσδιαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊνκαι αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Ρρόγραμμα
Διαφγεια”». Ραράλλθλα, περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ, ενϊ θπλιρθσ διακιρυξθ κα καταχωρθκεί, ςτο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρκρου 11 του
Ν.4013/11 και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.daa.gov.gr) και ςε μια
τοπικι εφθμερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
ΔΗΜΟΤ ΔΙΣΟΜΟΤ –ΑΡΑΧΩΒΑ–ΑΝΣΙΚΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. )
Ημερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του
ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθφυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β)(πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ)(πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ

1
2
3
4
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Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
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τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ
ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ /
Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του
(Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ8)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ
εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

5

Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα
οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.

6

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25
του πδ 118/2007.
7
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
8
Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον
χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2)
μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
9
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ(TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΑΣ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 6078
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΔΙΣΤΟΜΟ 10θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 28 Τ.Κ.32005
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΣΤΕΙΑ
- Τθλζφωνο: 2267350107, 2267022296
- Ηλ. ταχυδρομείο: : info@daa.gov.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- - Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του

«Παραμετροποίθςθ, πιςτοποιθμζνθ υποςτιριξθ και
επζκταςθ υφιςτάμενου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ για το ζτοσ 2017
ςχετικοφ CPV):

- CPV: 72267000-4

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: 7REQ006219096
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΗΕΣΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 3
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
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Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
26
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
*+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:
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α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* ]
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αστοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxxi:
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
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ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
*+ Ναι *+ Πχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
*+ Ναι *+ Πχι

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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*+ Ναι *+ Πχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙVχωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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Απάντθςθ
*…+

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

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
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Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

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

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

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογία μεταξφ x και yxxxvii-και θ αντίςτοιχθ
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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αξία)

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ
.

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
41

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
42

*+ Ναι *+ Πχι

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

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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*+ Ναι *+ Πχι

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

*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

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

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

*+ Ναι *+ Πχιxlv

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

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς.
42).
x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
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του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν.
3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και
του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
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xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ
υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με
το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx Ρρβλ άρκρο 48.
xxxi
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο
(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
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xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν
εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω
πρόςβαςθ.
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