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ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΛΑΡΙΣΑΣ
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Τ.Κ.: 41 100,ΛΑΡ|ΣΑ
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Τηλ. :2413 506426
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισµένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το προσφερόµενο
είδος είναι αποδεκτό και σύµφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ
2020 ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , του Π.Δ.
129 (ΦΕΚ Α' 222/27.12.2Ο11) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» , του Π.Δ.
118/2007 (ΦΕΚ Α' 150 /1Ο.07.2ΟΟ7) «Κανονισμός Προμηθειών Δηµοσίου», τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014124/ΕΕ και 2014125|ΕΕ), τις λοιπές
ισχύουσες διατάξεις, και σύµφωνα µε την αριθµ. 556/2019 Πρακτικό Νο 100 | 18-3-2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο συνολικός προύπολογισµός είναι 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανοµένου του
Φ.Π.Α.(24%).
Ο ΔιαγωνισμόςΘα γίνει την 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής Διαγωνισµού στο
γραφείο 1.26 της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας ( Παπαναστασίου&
Κουμουνδούρου Διοικητήριο - τκ 41100 ΛΑΡΙΣΑ )

Οι προσφέροντες Θα πρέπει να προσκομίσουν :
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α. - Εγγυητική Επιστολή συµμετοχής στο Διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 72
του ν. 4412/2016 ίση με το 2 % επί της συνολικής αξίας στον προύπολογισµό
των προσφερομένων ειδών ( χωρίς το Φ.Π.Α. ) ήτοι 1.200,00 € η οποία θα
απευθύνεται στην Π.Ε. Λάρισας και θα ισχύει για χρονικό διάστηµα 210
ημερων.

β- Τα αναφερόμενα κατά περίπτωση στην Λεπτοµερή Διακήρυξη Δημοπρασίας
στοιχεία.

3. Την µε αρ. πρωτ. 711/05-Ο3-2020, (ΑΔΑΜ:208Ε0006383319 2020-03-05) Έγκριση
Διάθεσης πίστωσης 74.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 2018ΕΠ51700004 της
ΣΑΕΠ517 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Το πλήρες τεύχος του διαγωνισµού διατίθεται από το γραφείο 1.26 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε
ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
….τίιεεεΘΙγ.ςον.ςτ στο σύνδεσµο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας /Διακηρύξεις»), για την
ελεύθερη. άµεση και πλήρη πρόσβαση .

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.:2413 506426-.
ίαχ: 2413 506176. αρµόδιος υπάλληλος κος Χ. Καραµπουζης . Ταχ. Δ|νση
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο)- Λάρισα Τ. Κ. 41 222 .

Τα έξοδα της δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης και τυχόν επανάληψής του,
βαρύνουν τον τελικό µειοδότη ( Ν.3801/ 09 ΦΕΚ 163/Α' - Άρθρο 46 ) .

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΣΤΑΣΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ θΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ… ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΝΙΗΜΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ ο ε ι

την µε ανοικτή συνοπτική διαδικασίαεπιλογή αναδόχου για την:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Εκτιµώµενης αξίας 74.400,00 Ευρώ
(µε Φ.Π.Α.),

που Θα διεξαχθεί σύμφωναμε
α) τις διατάξειςτου ν. 4412/2016 (Α' 147) και
β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουνπροσφοράγια την ανάδειξη αναδόχου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταχυδρομικήδιεύθυνση Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου
(Διοικητήριο)Τ.Κ. 41222 -Λάρισα

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

ΤαχυδρομικόςΚωδικός 41 222
Τηλέφωνο 2413506426
Φαξ 2413506176
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο "λετε… υιΙε "το": . ον.
Αρμόδιοςγια πληροφορίες1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (υ…) |… ;: ….τΙιεεεε . ον. τ είτε υ υπ…
π.οεεχ?ςοτΜ-35

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η ΑναθέτουσαΑρχή είναι 2 η ΠεριφέρειαΘεσσαλίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.3

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.'
Η κύρια δραστηριότητατης ΑναθέτουσαςΑρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

ΣτοιχείαΕπικοινωνίας *

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση(υθι): |: ε:||….ιΙιωΩΙ . ον. /εΙιε υ των…" :?:"…-

1 Συµπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (ΡΜ), η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ε-Μο|'Ι) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος
υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, αρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
' Αναφέρεται το είδος της Α.Α., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, ΑποκέντρωμένηΔιοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του
Δημοσίουκλπ και αν αποτελεί "κεντρική κυ8ερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή "µη κεντρική αναθέτουσα αρχή" κατά την έννοια
του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
; Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δηµόσιου τοµέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτσµε΄ας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτοµε'ας ΟΤΑ, Υποτοµέας ΟΚΑ) ή 8) Δηµόσιος Τοµέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις
υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
* Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., Βλέπε και Παράρτημα || (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα 1, παρ 1.5,
Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (1 296). α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 6) Άμυνα, γ) Δημόσια
τάξη και ασφάλεια, δ) Περι6άλλον, ε) Οικονομικές και δηµοσιονοµικέςυποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές
κοινής ωφέλειας, η) κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν αλλη
δραστηριότητα.
5 Επιλέγονται και συμπληρώνονταιτα αντίστοιχαεδάφια, πρ8λ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου
(Διοικητήριο) Τ.Κ. 41222 - Λάρισα
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τον ανωτέρω αρµόδιο στην προαναφερθείσα

διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2413506426
: ......... ή άλλη διεύθυνση .......[κατά περίπτωση]

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τις προύποθέσεις του νόµου αυτού.

Χρηµατοδότησητης σύµβασης'
Φορέας χρηµατοδότησηςτης παρούσας σύμβασης είναι η ΠεριφέρειαΘεσσαλίας, Κωδ. 2018ΕΠ51700004.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 2018ΕΠ517ΟΟΟΟ4 σχετική πίστωση του
προύπολογισμού του οικονοµικού έτους 2021 του Φορέα 7

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠρογράμµατοςΔημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ51700004)[κατά περίπτωση]

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύμβασης
Οι ακριβείς Θέσεις διαγράμμισης θα εκτελεστούν στους οδικούς άξονες του εθνικού & επαρχιακού

οδικού δικτύου της Π. ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και θα επιλεγούν σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, όπου κρίνει και
υποδείξει µε έγγραφο η Υπηρεσία επί τόπου του έργου.

Με την εργασία αυτή πρόκειται να γίνει πλήρης αναδιαγράμμιση του υπάρχοντος ασφαλτικού
οδοστρώµατος, με υλικό υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας.
Η όλη εργασία θα γίνει σύμφωνα με το Τιµολόγιο Μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των
υποδείξεων τηςΥπηρεσίας.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά διαγράµμισης που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στην
προσωρινή εθνική τεχνική προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)-ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00 "Οριζόντια σήµανση οδώι/'
όπου αναφέρονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κατά ΕΝ-1436 και οι ελάχιστοι συντελεστές
φωτεινότητας, οπισθανάκλασης,αντιολισθηρότηταςπου πρέπει να έχουν.
Το έργο θα εκτελεσθεί µε βάση τις τεχνικέςοδηγίες και προδιαγραφές:
1. Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»

2. Σ 307-75 «Διαγράμµιση οδοστρωµάτων»ΥΔΕ 1975

3. Σ 308-75 «Σήµανση οδών - προδιαγραφές διαγραμμίσεων οδών» ΥΔΕ 1975

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 που βασίζεταιστην προσωρινή εθνική προδιαγραφή
5. Ευρωπαϊκάπρότυπα ΕΝ -1423, ΕΝ -1424, ΕΝ-1436

6 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ( ν. 4412/2016
"*

Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθµοί; Εξόδων τους οποίους
δαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύµ8ασης
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Για τις απαιτήσεις ελέγχων και µετρήσεων ισχύει γενικότερα η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-01-
00/2009 και ειδικότερα για τη µορφή και τις διαστάσεις γραµµών, γραμµάτων και συµβόλων, η

προδιαγραφή Σ 308-75.

Σε περίπτωση επαναδιαγράµμισης οδοστρωµάτων καθοριστική είναι η υπάρχουσα διαγράµμιση, εκτός αν
η Υπηρεσία γραπτά απαιτήσει αλλαγή της µορφής και των διαστάσεων. Η φωτεινότητα της διαγράμμισης
κατά την ηµέρα καθορίζεταιαπό τον συντελεστήφωτεινότητας, η φωτεινότητα τη νύχτα καθορίζεταιαπό
τον συντελεστή οπισθανάκλασης, η αντιολισθηρότητα καθορίζεται από τον συντελεστή τριβής και η
αντοχή από το ποσοστό της εναποµένουσας διαγραμµισμένης επιφάνειας σε σχέση µε την αρχική και το
οποίο θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστημα εγγύησης 90%. Οι παραπάνω συντελεστές προσδιορίζονται
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, ΕΝ 1436 και την προσωρινή τεχνική
προδιαγραφή λευκού ακρυλικού χρώματοςτου ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ14.

Η εκτέλεση των εργασιών επαναδιαγράμµισης , η αν σε περίπτωση απαιτηθεί χάραξη , τµημάτων του
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, Θα γίνει σε διάφορες περιοχές αποµακρυσµένες η μη , όπως
ενδεικτικά ( Επαρχιακή οδός ΚΡΑΝίΑ - ΛΟΥΤΡΟ - ΑΚΡΗ , ΜΗΛΕΑ-ΦΑΡΜΑΚΗ - ΤΣΑΠΟΥΡΝ|Α, ΚΑΛΛΙΘΕΑ -
ΠΥΘΕ|Ο - ΚΕΟΑΧ, Επαρχιακή οδός ΦΑΡΣΑΛΑ - ΣΚΟΠΙΑ , Επαρχιακή οδός ΣΥΚΟΥΡΙΟ - ΟΣΣΑ - ΧΕΙΜΑΔΙ -
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΜΑΚΡΥΧΩΡ| , Επαρχιακή οδός ΡΑΨΑΝΗ - ΚΑΛΛ|ΠΕΥΚΗ Επαρχιακή οδός ΣΚΛΗΘΡΟ -
ΕΛΑΦΟΣ κλπ , καθώς και σε άλλες αποµακρυσμένες περιοχές. Τα τμήματα θα υποδειχτούν αυστηρά από
την υπηρεσία , ανεξαρτήτωςμικρού η µεγάλου μήκους σε οποιοδήποτε οδικό τμήµα της Π, Ε. Λάρισας .

Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες επαναδιαγράμμισης στους κόµβους (ζέµπρες - βέλη- διαβάσεις πεζών
κλπ) όπου απαιτηθεί σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας και πάντα αυστηρά µετά από
υπόδειξη της υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονταιστους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συµβάσεων (ο…) : 45233221-4

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβάνομένου ΦΠΑ 24%
(προύπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ - ΦΠΑ : 14.400,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 µήνες με δυνατότητα παράτασης .

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νοµοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως":

ο του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δηµόσιες ΣυµβάσειςΕργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογήστις
Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

. του ν. 4314/2014 (Α' 265)! "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμµατικήπερίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ι 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α'

8 Προσθήκεςκαι εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης(πέραν των όσων ήδη προδλε΄πονται ρητά στο κείµενο
και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορουν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
* Εφόσον πρόκειται για σύµβασηπου συγχρηματοδοτείταιαπό πόρους της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης.
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267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακώνπαρεµβάσεων για την προγραµµατικήπερίοδο
2007 -2013»,

ο του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ΄161)
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ο της παρ. 2 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμησητων καθυστερήσεωνπληρωµώνστις εµπορικέςσυναλλαγές»,

. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικώνοργάνων της διοίκησης και ορισμός
των µελών τουςµε κλήρωση »,"

. του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ΔημοσίωνΣυμ8άσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού ΜητρώουΔημοσίωνΣυµ8άσεων... »,

ο του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτικήανάρτηση νόμωνκαι πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικώνκαι αυτοδιοικητικώνοργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις",

. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «κύρωσηΚώδικα Φόρου ΠροστιθέµενηςΑξίας»,

. του ν.2690/1999 (Α' 45) "κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

ο του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευµατική Ιδιοκτησία, ΣυγγενικάΔικαιώματακαι Πολιτιστικά Θέµατα",

. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία",

ο του π.δ. 80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες΄'

. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017)Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»

. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοΘεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συµβατικάτεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

. Την με αριθμ. 3006/50232/17-09-2009Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠεριφέρειαςΘεσσαλίαςπερί
χορήγησης αρµοδιότηταςσυντήρησηςοδών στην ΔΤΕ της Π.Ε. Λάρισας; .

ο του Π.Δ.129 ΦΕΚ222/Α/27-12-2010 "ΟργανισµόςΠεριφέρειαςΘεσσαλίας"

. του µε αρ. πρωτ. 1099/14-2-2020αιτήματος δέσµευσης πίστωσης µε κωδ. ΣΑΕΠ 2018ΕΠ51700004 της
ΔΤΕ, της Π.Ε. Λάρισας .

ο της µε αρ. πρωτ. 1859/12-3-2020 µε ΑΔΑ ΨΛΓ67ΛΡ-78Ρ απόφασης έγκρισης μελέτης/τεχνικών
προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών µε τίτλο αντικειµένου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

… Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 , ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Δ|ΑΓΡΑΜΜ|ΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» της Δ.Τ.Ε., της Π.Ε. Λάρισας .

ο της 1812021 (πρακτικό 2Ο|15-1-2021) απόφασης µε ΑΔΑ ΩΓΥ67ΛΡ-ΔΓΡ της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης Διακήρυξης ανοικτού συνσππκού διαγωνισμού παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ|ΑΓΡΑΜΜ|ΣΗ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 »

. Την απόφαση 1411/2020 (πρακτικό 35ο 15-12-2020. ΑΔΑ : ΩΥΝΥ7ΛΡ-1ΟΟ) 'Εγκρισης πρακτικού
συγκρότησης συλλογικού οργάνου που αφορά την παραλαβή υλικών και πιστοποίηση παροχής
υπηρεσιών/εργασιών αρμοδιότητας Δ|σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας για το έτος 2021 . της Οικ.
Επιτροπής Περ. Θεσσαλίας

[Συµπληρώνονται επίσης το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
προκηρυσσόµενης σύµβασης και, ιδίως, η απόφαση του αρμοδι΄συ οργάνου περί έγκρισης της
διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, η απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών,
καθώς και η παραπομπή σε ενιαίες προδιαγραφές που τυχόν εκπονήθηκαν από ΕΚΑΑ, η απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετσύς ανάληψης", όπου ισχύει, η ένταξη σε ενιαίο πρόγραµµα
προμηθειών-υπηρεσιών, όπου ισχύει, η προηγούµενη σύμφωνη γνώµη της αρμόδιας διαχειριστικής
αρχής σε περίπτωση συγχρηματοδστούμενης σύμβασης, οι αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών
οργάνων του διαγωνισμού, η τυχόν απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων προκαταρκτικής
διαθσύλευσης….]

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνίαπαραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 10:00
12

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και µε εοιιτίετ ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν Φτάσει στο
πρωτόκολλοτης υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6 Δηµοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ".
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
Ηττρ:/|ετ.όίενεείε.εον.ςτ/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕίΑ)

[συµπληρώνεται ο τύπος (αναφορά σε έντυπα, ηµεροµηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η
τελευταία είναι γνωστή)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκεστο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδατης αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (υ…)
|… :: ….τΜεεσ| . ον. τ είτε α σ στασίασε κ?εετίό=905 [συμπληρώνεται αναλόγως κατά
περίπτωση]

" Πρ6λ άρθρα 66, 67 του ν. 42 70/2014 και τα στοιχεία που προδλε΄πονται από το π.6. 80/2016
" Κατά τον καθορισµό των προθεσμιών παραλαθής των προσφορών οι Α.Α. λαμ8άνσυν υπόψη την πολυπλοκότητα
της σύµ8ασηςκαι τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η
ελάχιστη προθεσµία παραλα8ής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συµ6άσεις άνω
των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και 8) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων
από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόµου (παρ.γ)
" Σύμφωναμε τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
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Β. Έξοδαδημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο
[συµπληρώνεται κατά περίπτωση, με Βάση το εφαρμοστέο νοµοθετικό - κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
τηνΑ.Α. ως προς τις δαπάνες δημοσιεύσεων] " .

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοίΦορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσσυν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικήςκαι
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν Θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρµόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρµοδιότητας τους15

β) δεν Θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσηςτης σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών πουέχουν χαρακτηρισθείως τέτοιες.

" Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016" Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟ! ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης16 είναι τα ακόλουθα:

η προκήρυξη (ΑΔΑΜ 21ΡΒΟ€ΟΟ8059530 2021 01 28)
η παρούσα Διακήρυξη
η ΤεχνιΚή Περιγραφή
Ο Προύπολογισµόςτου έργου
Το ΠεριγραφικόΤιμολόγιο
Η Γενική συγγραφή
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Η ΤΕΥΔ

Ρ."9ΨΡΡ!"!"

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 08:00-14:00.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους17 Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο".

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοίφορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις":

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύµβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.]. του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. µε σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανσµένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικήςπροκήρυξηςτου άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξηςτου διαγωνισµού,
των τεχνικώνπροδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων όρων της σύµβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, το Ενιαίο ΕυρωπαϊκόΈγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωµατικέςπληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαµβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

17 Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούςφορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της
σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχείστο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.

Άλλως περιγράφεται εναλλακτικόςτρόπος επικοινωνίας" Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

Σελίδα 9



21 ΡΗΟζ3008062296 2021 -01 -28

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σημαντικέςαλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα [ή συµπληρώνεται αναλόγως από τηνΑ.Α. : ] Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην [.....] γλώσσα[συνολικά][μερικά]. Σε περίπτωση ασυµφωνίας μεταξύ των τµηµάτωντων εγγράφων της σύµβασης πουέχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]…
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
οι… και τα περιλαµβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα καιδικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984(Α'188)". Ειδικό, τα αλλοδαπό ιδιωτικό έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στηνελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατό τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτεαπό πρόσωπο κατό νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. "
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπό δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικάεφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961,που κυρώθηκεµε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικό, τα αλλοδαπό ιδιωτικό έγγραφαµπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωποαρμόδιο κατά πς διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατό νόµο αρµόδιο της χώρας στηνοποία έχει συνταχθεί το έγγραφο."
[Συµπληρώνεται και διαµορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α.:] Ενημερωτικά και τεχνικάφυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σεάλλη γλώσσα ........ [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θαγίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα".

2.1.5 Εγγυήσεις",
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούννόµιµα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύµφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται απότο Ε.Τ.Α.Α. … Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μεπαρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραµμάτιοπαρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκώνκαι Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που

" Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονταιυποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίαςµεταξύ των τµημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνικήέκδοση.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τηµορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιµο επικυρωμένσ έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο τηςχώρας του προσφέροντας, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα "Αροετί|ε' σύμφωνα µε την συνθήκητης Χάγηςτης 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 τουΚώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξηςτων εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρθλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ συ η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστσν τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 6) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: ασ) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητακαι ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών", 0) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ηµερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονοµικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµμετοχής , που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ . Η

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 10-9-2021 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.

[Στο σηµείο αυτό γίνεταιπαραποµπή σε σχετικά υποδείγµατα, εφόσον υπάρχουν]
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητάτους.

2.2 Δικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συµμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικώνφορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένασε:

α) κράτος-µέλοςτηςΈνωσης,

β) κράτος-μέλοςτου ΕυρωπαϊκούΟικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατσς | της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
&) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συμβάσεων.27

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συµπεριλάμβανσμένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νομική μορφή" για την υποβολή προσφοράς". [η Α.Α. µπορεί

26

" Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προοαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι Α.Α.

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά. τις υπηρεσίες και τους οικονομικούςφορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονοµικούςφορείς τηςΈνωσης
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να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικώνφορέων να περιθληθούν συγκεκριμένη νοµική µορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύµ6αση]
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικώνφορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρα."
[ΟιΑ.Α. µπορούν να παραχωρούν κατ΄ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερσυς όρους του άρθρου 20 του
ν. 4412/2016 και του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4, το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίωνσυµ8άσεων σε:
(α) ΠροστατευµέναΠαραγωγικάΕργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α' 236),
(6) Κοινωνικούς ΣυνεταιρισµούςΠεριορισµένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Κοινωνικές ΣυνεταιριστικέςΕπιχειρήσειςΈνταξης της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4019/2011 (Α΄ 216) και (δ) κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του
καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόµενοιµε αναπηρία ή
µειονεκτούντεςεργαζόµενοι.
Στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται αντίστοιχη προσαρµογή της διακήρυξης, ιδίως του εν λόγω άρθρου, των
κριτηρίωνεπαγγελµατικήςκαταλληλόλητας, τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας]

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού"
Αποκλείεταιαπό τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισµό)προσφέρων
οικονοµικός Φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.221. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη32 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ ι 300 της 11.11.2008σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησηςτης διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ € 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίουτης 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµησητης δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ ι 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικούφορέα,

]!
19

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεταιαναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικώνφορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικήςκαι χρηματοοικονοµικήςεπάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότηταςκατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούςλόγους και είναι
σύµφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε "τελεσίδικηκαταδικαστική απόφαση" νοείται, δεδοµένης της
ως άνω νοµοθετικής µεταβολής, ως "αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση", η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣαφορά μόνο σε αμετάκλητεςκαταδικαστικέςαποφάσεις,
β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουοες αρχές πρέπει να προσαρµόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους |||.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε"Μαη καταδικαστική απόφαση", δεδομένης της ως άνω νοµοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση "…η… καταδικαστική απόφαση", η δε σχετική δήλωση του οικονομικούφορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε α|Ξάψτες καταδικαστικέςαποφάσεις.

31
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονοµικών
συμφερόντων των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων (ΕΕ € 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

6) τροµοκρατικάεγκλήματα ή εγκλήµατασυνδεόµενα µε τροµοκρατικέςδραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τρομοκρατίας (ΕΕ ι 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,όπως ορίζονταιστο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιµοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονταιστο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60|ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ ι 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέµηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάστασητης απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ ι 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωµατώθηκεστην εθνική νοµοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονοµικόςΦορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα µέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου?

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικώνπροσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόµιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης με αµετάκλητη
απόφαση. "
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλαµέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

" Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 441212016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017" Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412|2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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Αν ο προσφέρων είναιΈλληναςπολίτης ή έχει την εγκατάστασήτου στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλονταςτους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβάνομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμόγια την καταβολή τους35.

ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικάαπό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ' κυρώσειςπρέπει να έχουν αποκτήσειτελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. "

2.223 α) Κατ΄ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συµφέροντος [όπως ενδεικτικά δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περι8άλλοντοςσυµπληρώνεταιαναλόγως από την Α.Α.]

[Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόθλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ.
2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρ8λ. 73 παρ. 3 του ν.
4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την
παράγραφο αυτή]
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύµφωνα με την
παράγραφο 2.222, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. [Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω πρό8λεψη
για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό της παρ. 2.2.2.2. (παρ. 2 περ. α & 8 του άρθρου 73)
αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να
προθλέψει τη σχετική δυνατότητα η Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος αυτή]
2.2.2.4. Αποκλείεται37 από τη συµμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

" Πρβλ άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκεμε το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικσύς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισµού της παρ. 4, συνεκτιµώνταςτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικάτης υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενηαξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογικήέκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαµορφώνει αντιστοίχως τις

37
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016",

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστικήδιαχείριση από εκκαθαριστήή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονοµικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεωνπου αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προυπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσειτη σύµβαση,λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχισητης επιχειρηµατικήςτου λειτουργίας",

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες με άλλους οικονοµικούςφορείς με στόχο τη στρέβλωσητου ανταγωνισμού,

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικάμε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόμενη πλημµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύµβασης, προηγούμενης σύµβασης με αναθέτοντα φορέα ή

προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλεςπαρόµοιες κυρώσεις,

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης δημοσίων έργων και καταλαµβάνειτη συγκεκριµένη διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη
απόφαση,αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.

*"

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεωνπου αναφέρονται στην περίτττωση β΄ της παρ. 4, υπό την προυπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας [Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται από την
Α.Α. στην περίπτωση που έχει συµπεριλάβει ως λόγο αποκλεισμού την περ. 6 της παρ. 4 και κατά

διακριτική της ευχέρεια]

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

επιλογές της στα σχετικάπεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

" Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελµατικόπαράπτωµα του οικονομικούφορέα κατάτην έννοια της
περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017." Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικούφορέα περιλαμβάνεται στο Ε€ΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο

…
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.

Σελίδα 15



21 ΡΗΟ(3008062296 2021 -Ο1-28
2.2.2.6. Προσφέρωνοικονομικόςφορέας που εμπίπτει σε µια από τις καταστάσειςπου αναφέρονται στιςπαραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)'1 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκοµίζειστοιχεία προκειµένου να αποδείξειότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικόςλόγος αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικόςΦορέας δεναποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα μέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούςΦορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέατο σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός Φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείμενεςδιατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμµετοχή σε διαδικασίες σύναψηςσύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά τηνπερίοδο του αποκλεισµούπου ορίζεταιστην εν λόγω απόφαση ".
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά τηνπροηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικός Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδυιασίασύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής"

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας"
Οι οικονομικοί φορείς που συµμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται ναασκούν εµπορική ή Βιομηχανική ή Βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της διακήρυξης.Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος µέλος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης απαιτείται ναείναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτοςεγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ τουΠροσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστημένων σε κρα΄τοςμέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σετρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυµερείςσυμφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναιεγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή ΒιοµηχανικόΕπιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού" [ισχύει κατά περίπτωση για τουςεγκατεστηµένουςστην Ελλάδα Οικονοµικούς Φορείς].
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Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεταιότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τηδιακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονταικαι να είναι ανάλογα µε το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι Α.Α. µπορούν να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ωςαπαιτήσεις συµµετοχήςµόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5. Έχουν τη δυνατότητα,κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχοµένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιµώντας ταιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετικήπρόβλεψη στη διαΚήρυξη…
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016'; Πρβλ. ΠαράρτημαΧΙ ΠροσαρτήματοςΑ ν. 4412/2016
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2.2.4 Οικονοµική και χρηματοοικονοµική επάρκεια"
Δεν απαιτείται

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα"
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότηταγια την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
δεν απαιτείται

2.2.6 Πιστοποιητικά ποιότητας και συµμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα"
ΔΕΝ ΑΠΑιΤΕΠ'Αι

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προοφέροντες οικονομικοίφορείς: α) δεν βρίσκονταισε µία από τις
καταστάσειςτης παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ49 καταρτίζεταιαπό τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΜΗΣΥ και συµπληρώνεταιαπό τους προσφέροντες οικονομικούςφορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧοΓοΞτΒ-ΑκΗ). Το ΤΕΥΔ σε
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Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαµορφώσουν αντίστοιχατα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για

τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.7.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2.

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαµορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονοµικής και χρηματοοικονοµικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς µε αναφορά σε συγκεκριμένα µεγέθη (π.χ. κύκλος

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονοµικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία µε την οποία θα αξιολογήσουντις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ και την Κατευθυντήρια οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συµ8άσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας:ειδικά η οικονοµική και χρηµατοσικονοµικήεπάρκεια και η τεχνική και επαγγαµατική ικανότητα" (ΜΑ
ΩΒΥ7οΞΤθ-ΤΛ7)και ειδικότερα την Ενότητα ΙΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα,οι ΑΛ µπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουνότι οι οικονομικοίφορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλοεπίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. µπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικόεπίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόμενο µε κατάλληλεςσυστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελµατικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικάτην εκτέλεσητης σύµβασης.

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συµβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι µπορούν (χωρίς αυτό να είναι

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα

τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοίφορείς µε αναφορά
σε συγκεκριµένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειµενικό,
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμµετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονοµικούς φορείς να
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες
αυτές. Πρβλ. και την κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δηµοσίων συµβάσεων και
έλεγχος καταλληλότητας:ειδικα η οικονοµική και χρηµατοοικονομικήεπάρκεια και η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα"
(ΛΔΑ ΩΒΥ70ΞΙ'Β-ΤΛ7)και ειδικότερα την Ενότητα ιν παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεταιότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της ΑΑ. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείµενο της σύµβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.

4412/2016)
Το ΤΕΥΔ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος | Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος || Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ||| Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος Ν
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέροςνι Τελικές δηλώσεις

Σελίδα17



21 ΡΠΟΟΟΟ80622962021 -Ο1-28
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (….εεεσΗεχ.ςτ ) και(….ηερρε.ει* ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤυποποιηµένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τοοποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωσηεκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σεαυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από τοισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή τοαρµοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίεςσύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.50
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιηµένο ΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.7.2Αποδεικτ|κά µέσα51
Α. Το δικαίωμα συμµετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προύποθέσεις συµμετοχής τους,όπως ορίζονταιστις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά τηνυποβολή των δικαιολογητικώντης παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις τουάρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016".
Οι οικονοµικοίφορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικάή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ανκαι στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείςπληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος … μέλος τηςΈνωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σεεθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤυποποιηµένοΈντυπο ΥπεύθυνηςΔήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή πουέχει αναθέσει τη σύµβασηδιαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικάκαι αυτό εξακολουθούν να ισχύουν?
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδροµής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντεςοικονομικοίφορείς προσκοµίζουναντίστοιχατα παρακάτω δικαιολογητυ(ά":

Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισηµαίνεται,περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούςφορείς να προσκομίσουνµόνο εκείνα τα αποδεικτικά µέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισµού και στα κριτήρια επιλογής που έχειορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγµα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικήςεπάρκειας των οικονοµικώνφορέων, τότε δεν θα ζητήσειούτε τα αποδεικτικά µέσα της παρ. 8.3 της παρούσαςΠρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σεδιαγωνισµούς δηµοσίων συμβάσεων διευκρινίζονταιτα εξής:1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίωνεγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζεινα υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένωναντιγράφων.2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµορίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,υπό την προύπόθεση ότι αυτά είναι νομίµως επικυρωµένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθείαπό δικηγόρο,σύµφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).Σημειώνεταιότι δενθίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριµένη επισηµείωση
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προύποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισηςτου ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικούφορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,

β) για τις παραγράφους 2.222 και 2.2.2.455 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας

Ειδικότερα για τους οικονοµικούςφορείς που είναι εγκατεστηµένοιστην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη Θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηµατικώνδραστηριοτήτωντου οικονομικούφορέα, για τους εγκατεστηµένους
στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων56.

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοςο οικονοµικόςφορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικάτης παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.222 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικήςή διοικητικήςαρχής, συµβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασήςτου ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοιστην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισµούκαι Συντονισµού της ΕπιθεώρησηςΕργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν

(Αεοετιιιε), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφο από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπαέγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίµως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

56 Με εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης", όπως αυτά εµφανίζονταιστο ωχίεηεζ
55
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οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ηµερομηνίαλήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
&) Για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντας ουωνοµικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύµφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
8. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουνπιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του ΠαραρτήµατοςΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, µε
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής η της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοςο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότηταπου απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένουτης υπό ανάθεση σύμβασης.57
Οι εγκατεστηµένοιστην Ελλάδα οικονομικοίφορείς προσκομίζουνβεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εµπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

8.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχαΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νοµική μορφή του διαγωνιζομένου).Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιµα την εταιρία κατά την ηµερομηνία διενέργειας
του διαγωνισµού (νόµιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η Θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιµου εκπροσώπου.
8.4. Οι οικονομικοίφορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους58 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που
συµμορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατοςνιι του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουνστις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισμόπιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιατοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμµένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από τηνυποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικώνπου αναφέρονται στο πιστοποιητικόεγγραφής τους.
8.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

*, Πρβλ. Παράρτηµα ΧΙ ΠροσαρτήµατοςΑ ν. 4412/2016. Επισηµαίνεταιότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση. για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιµελητήρια|Μητρώα,κατά περίπτωση .

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρ16 Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης"9

Κριτήριο ανάθεσης" της Συ ι.ιβασης61 είναι η
πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει

τιμης.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη παρουσα Διακήρυξη], για το

σύνολοτης προκηρυχΘείσας
ποσότητας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές

Η ένωση οικονοµικώνφορέων
υποβάλλει κοινή προσφορά, η

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από

όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανοµής αμοιβής μεταξύ

τους) κάθε µέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής".

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος
υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών
υποβάλλονται μέσα στην

προθεσμία του άρθρου 1.5,

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισµού, Παπαναστασίου
& Κουμουνδούρου

(Διοικητήριο) Τ.Κ. 411 10 - Λάρισα

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Παπαναστασίου &

Κουμουνδούρου (Διοικητήριο)
Τ.Κ. 411 10 … Λάρισα

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Παπαναστασίου &

Κουμουνδούρου (Διοικητήριο)
Τ.Κ. 411 10 - Λάρισα

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον

διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι
την ηµερομηνια και ώρα

του διαγωνισµού, όπως
ορίζονταιστο άρθρο 1.5

της παρσύσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστημα, ακόμα κι αν η

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να

αναγράφονται ευκρινώςτα
ακόλουθα:/"* Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματα; !! (Προκήρυξη σύµβασης), παρ. Η.2.5

Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής
(ι 296)

Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείµενο της σύμβασης,
σύμφωνα με την παράγραφο

8 του

άρθρου 86 του ν. Μ12|2016. Διασφαλίζσυν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται
από

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους

προσφέροντες, προκειµένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους

προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν
υπάρχουν

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσµατικάτην ακρίβεια των

πληροφοριών και αποδείξεων, τις
οποίες παρέχουν οι

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου
86). Πρβλ και Κατευθυντήρια

Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΜΑΩΛΝ4ΟΞΤΒ-Μ|Φ)

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήµατος || (Προκήρυξη
σύμβασης) παρ. "25 Εκτελεστικού

Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής
(ι 296).

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016

61
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α) ξεχωριστός σφραγισμένος Φάκελος, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συµμετοχής -Τεχνική Προσφορά»

'

ουµενα δικαιολογητικάκαι η τεχνική προσφορά,

Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για

την αξιολόγησή της.
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Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά»

2.434 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική

διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016", σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας

διακήρυξης και την εγγυητική επιστολή συμµετοχής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό

πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη μορφή αρχείου όσο, και αποτελεί

αναπόσπαστο τµήµατης διακήρυξης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε

οικονοµικό φορέα που συμµετέχειστην ένωση.

2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά Θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Τεχνική περιγραφή " της Διακήρυξης περιγράφοντας

ακριβώς πώς οι συγκεκριµένεςαπαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνειιδίως τα

έγγραφα

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητατων προσφερόμενων ειδών, με

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώςαναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα65 "'

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου θα περιλαµβάνονται επί ποινή

αποκλεισμού:

1. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους συµµόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» | Τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφοράσυντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο

στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως

περιγράφεται στη διακήρυξη.

Στην τιµή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα με την

κείµενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανοµένουΦ.Π.Α., για
την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με

τον τρόπο

που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης"

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές
καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν

αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται
προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται

τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, µε την

επιφύλαξη

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προύπολογισµό της σύµβασης

που καθορίζεταικαι τεκμηριώνεται
από την αναθέτουσα αρχή"

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών"9

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 180

ημερών από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού

Προσφοράη οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί

από την αναθέτουσα

αρχή, πριν από τη λήξη της…

" Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016.Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δηµόσιες συµβάσεις κατά τα

αναφερόμενα στην ΚατευθυντήριαΟδηγία 15|2016
(ΑΜ:ΩΧοι'οΞτε-ΑκΗ)…

Ξ Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαµβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητατων

προσφερομένων ειδών

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα
αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν

προβλέπονται στις τεχνικέςπροδιαγραφές του
προς προµήθεια αγαθού, σύµφωνα µε Παράρτηµατης Διακήρυξηςκαι

τυχόν

υπόδειγµα τεχνικήςπροσφοράς.
Ελ παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν.

4412/2016

Ελ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

67

69
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών"Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσηςγ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναΘετουσα αρχή συμφωνα με την παράγραφο6) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο

" Άρθρο 91 του ν. 4412|2οιε" Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημεροµηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονοµικώνΦορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεταιεπίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισµού,µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως µε το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ηµέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και
σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει μέλος της, κατ΄ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύµφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικώνσυµµετοχής , µε την επιφύλαξη
των πτυχών εκείνωντης κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικάπου έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή
οικονοµικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρµοζόµενωνκατά τα λουτά των κειµένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της ΕπιτροπήςΔιαγωνισμού.

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικάσυµμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεταιπρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχαπληρούν τα ανωτέρω.

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησηςτων λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως
άνω στάδια α' και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω
διαδικασία σύμφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
6) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικήςπροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών Φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισµούκαι παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε µια απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, στους
προσφέροντες".Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα με τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου73 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δεκαπέντε(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. Αν μετά την
αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικώνδιαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ'
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόµενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

ί) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικώνδιαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

Η) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστημα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικώνή
…) από τα δικαιολογητικάπου προσκοµίσθηκαννομίμως και εμπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προύποθέσεις συμμετοχής σύµφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής)της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προύποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και μέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόµιση των δικαιολογητικώνπροσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχήςτου".

" Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

74
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης,η διαδικασία µαταιώνεται
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικώνολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα με
την επόµενη παράγραφο 3.4.

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικάτης παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών75από την κοινοποίησητης σχετικής ειδικής πρόσκλησης.Το συµφωνητικό
έχει αποδεικτικόχαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικόµέσα στην τεθείσα
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η

ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προοφορών".
Η ένοταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δηµοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώµενηςαξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.77

75

76

77

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωΘούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, μετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την
επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµμετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής προς την
Περιφέρεια Θεσσαλίας για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (96) της προύπολογισθείσας
δαπάνης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή 1.200,00€.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτειτις υποχρεώσεις όλων των οικονομικώνφορέων που συµµετέχουνστην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10/9/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµμετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχήςεπιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόμισητης εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχήςεπιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσηςκαι
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτων
Η εγγύηση συµµετοχήςκαταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την
παρούσα δικαιολογητικάή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα µε το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόµενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμεναστο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανοµένηςτυχόν ισόποσηςπρος αυτόν προκαταβολής
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, 0 ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται τμηµατικά, κατά το
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήµατος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμσυ.
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4.2 Συµβατικά Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξηςκαι συµπληρωµατικάο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικούκαι εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισΘεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάςτους.
4.3.2 Στις συµβάσεις προμηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσηςνα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρησητων
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προυπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητυτού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθµού ΕΜ ΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .|1|

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, µόνο σύμφωνα µε τους όρους και τις προύποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/7879

4.5 Δικαίωµα μονοµερούςλύσης της σύµβασης"
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προύποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσήςτης, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.221 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης,

… Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412|2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
Πρβλ άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασµό µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του… η οποία προστέθηκε µε το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες µπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηµατικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολικήφύση της σύµβασης (Πρβλ άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412|2016 Δικαίωμαμονομερούς λύσης της σύµβασης
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
Δικαστηρίου τηςΈνωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟ| ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε τη πρόοδο των εργασιών και την
πιστοποίηση αυτών
Η πληρωµή του συμβατικού τιμήµατος Θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικώνπου προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016", καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικούπου τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα µε την
κείμενη νομοθεσία, µη συμπεριλαμβάνοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
- 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωµήςπρο φόρων και κρατήσεωντης αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωµατικήςσύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 20%.
- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεωντης αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικήςσύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20%.
- Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προµηθευτή.
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ΠεριφέρειαΘεσσαλίας.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. 0 ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος" από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν παρέχει της απαραίτητες υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο .6.2. της παρούσας
Δεν κηρύσσεταιέκπτωτος όταν:

α) οι υπηρεσίες δεν θα παραχθούν µε ευθύνη του φορέα που εκτελείτη σύµβαση.
β) συντρέχουνλόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότησητου αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωσητης εγγύησης καλής εκτέλεσηςτης σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκωςτης προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωσητης εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνίαλήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνίαέκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγησηπροκαταβολής].

!] Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017." Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων"
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού Φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παροχής υπηρεσιών), 6.4.
(Απόρριψη υπηρεσιών), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόµενο όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/2016" οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΛΑΡΙΣΑ, ..................... 2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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" Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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