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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΤΙΣΙΟΤ
ΔΣΟΤ 2018 »
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓ/ΥΟΤ
πποκηπύζζει
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ραρακειόηεξε ηηκή)
γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ, ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Ππομήθεια ειδών
ζςζκεςαζίαρ ζςζζιηίος» Πξνϋπνινγηζκνύ: 34.958,0874 € με ηον Φ.Π.Α. 24%
CPV:19520000-7
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Κ.Κ.Π.Α.
Γήκνπ Γηδ/ρνπ, νδόο Τςειάληνπ 3 , ην αξγόηεξν κέρξη ζηηο 10 Ινπιίνπ θαη ώξα 10.30
π.κ.(Έλαξμε απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ) σο εμήο:
α. Πξνζσπηθώο ή κε εθπξόζσπν ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηελ 10ε Ινπιίνπ από ώξα
10.15 π.κ. κέρξη 10.30 π.κ.(Λήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ).
β. Σαρπδξνκηθώο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε κέρξη ηεο πξνεγνπκέλεο ηνπ δηαγσληζκνύ εκέξα
Γεπηέξα 9 Ινπιίνπ ζην Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ, Τςειάληνπ 3, 68300 ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ.
Αλαγλσξηζκέλνη
Δπηκειεηήξην

πξνκεζεπηέο

ΓΔΚΣΟΙ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ αληηθεηκέλνπ

γξακκέλνη

ζην

νηθείν

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε
εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ -147/Α/8-8-16) <<Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)>>.

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη από ην Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο
(ππεπζ. θα. Υαζηώηε Β./ θα Β.Μεδηνύξα) ζηα ηει. : 2553024555 θαη
ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ : www.didymoteicho.gr.
O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

ΜΗΝΟΤΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 34.958,08 επξώ
Αξηζκόο Μειέηεο 1 / 2018

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΚΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα ζχκβαζε
πξνκεζεηψλ

κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΔΙΓΩΝ

ΤΚΔΤΑΙΑ ΤΙΣΙΟΤ, γηα ην έηνο 2018»

πξνϋπνινγηζκνύ : 34.958,08 Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ην ζχλνιν
ησλ εηδψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88
θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ

Κ.Α 15.6481.06 ηνπ ζθέινπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 .
Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 121 (παξ.
1γ) ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ www.didymoteicho.gr
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 10 Ινπιίνπ εκέξα Σξίηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζηα
γξαθεία ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γηδ/ρνπ κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 10.30 π.κ.
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Οη δηαγσληδφκελνη ζα
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο.

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε πξνζθφκηζε ζθξαγηζκέλσλΑΔΑ:
πξνζθνξψλ
κε ζπκπιήξσζε
ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
ηνπ εληχπνπ πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο ή έληππν πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ίδηα δνκή κε ην
έληππν ηεο ππεξεζίαο θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε.
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη δείγκαηα γηα όια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Γηεχζπλζε: Τςειάληνπ 3 Γηδπκφηεηρν Σ.Κ. 68300 Γηδπκφηεηρν.
Σειέθσλν: 2553024555
Fax: 2553022030
Email: kefodid@yahoo.gr

Άξζξν 1
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:



Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».



Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».



Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»
θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/2016



Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».



Σηο κε αξηζκφ 38/2018 απφθαζεο ηoπ Γ.. Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδ/ρνπ πεξί έγθξηζεο κειέηεο, αηηήκαηνο
θαη δηάζεζεο- ςήθηζεο

πίζησζεο

,ηεο κε αξηζκφ 66/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. Κ.Κ.Π.Α. πεξί έγθξηζεο

δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο , ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο.



Σεο κε αξηζκφ 52/2018 απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο δαπάλεο.
Άξζξν 2
Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θη Αιιειεγγχεο
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ , Τςειάληνπ 3 ,1νο φξνθνο ,ζηηο 10-07-2018 εκέξα Σξίηε θαη ε παξαιαβή ησλ
πξνζθνξψλ ζα αξρίζεη ζηηο 10.15 π.κ. θαη ζα ιήμεη ζηηο 10.30 π.κ.
2.Καηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα νη ππνςήθηνη δχλαηαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο
απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ ,ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη

λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδ/ρνπ,
κέρξη
θαη ηελ πξνεγνχκελε
ΑΔΑ:
ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 14.00 κ.κ. ζηελ Γηεχζπλζε Τςειάληνπ 3,
Γξαθείν Πξσηνθφιινπ,1νο φξνθνο Σ.Κ. 68300.
3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία
πξνζθνξά.
Άξζξν 3
Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί όξσλ
δηαθήξπμεο
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ , ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.didymoteicho.gr.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Τςειάληνπ 3 ,Σ.Κ.68300

, 1νο φξνθνο , ηειέθσλν: 2553024555 , Fax:

2553022030, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.

Άξζξν 4
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
Γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ νη παξαθάησ νηθνλνκηθνί θνξείο:
α)Έιιελεο Πνιίηεο ή αιινδαπνί
β) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
γ)πλεηαηξηζκνί
δ) Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ
πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε
εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 5
ηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ ,είλαη:

-χκβαζε
- Η δηαθήξπμε
-Σερληθή Έθζεζε
-Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
-Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
-Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
-Έληππν πξνζθνξάο
Άξζξν 6
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ

1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο ΑΔΑ:
δηαθήξπμεο,
δηθαηνινγεηηθά γηα
ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.
3. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε μέλε γιψζζα, αιιά λα ζπλνδεχεηαη
νπσζδήπνηε

απφ

επίζεκε

κεηάθξαζε

ζηελ

ειιεληθή

γιψζζα.

Ωο

επίζεκεο

κεηαθξάζεηο

ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο
πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα.
Άξζξν 7
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1.πκπιεξσκέλν ην επηζπλαπηόκελν ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο έληππν ππεύζπλεο
δήισζεο (ΣΔΤΓ),άξζξν 79 παξ.4 Ν. 4412/2016(Α147). ε απηφ :
I) ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίνλ ζπκκεηέρεη (αξηζκφο δηαθήξπμεο,
αληηθείκελν-είδνο δηαγσληζκνχ).
ΙΙ) ζα δειψλεηαη φηη:
α) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α/147/8-8-2016)
β) έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.
γ) έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ),ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο φζν θαη ηεο
λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζηνπο
νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ.
δ)είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζρεηίδεηαη
κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
ε) δελ έρεη ππνβάιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία,
ζη) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο.
ε) δελ ηειεί ζε θακία απφ ηηο ινηπέο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ
απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη
ηα αθόινπζα :
α) απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ,ηεο
αξηζκ. 1/2018 κειέηεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ

β) ζα δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο
ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ
ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο(ΟΣΑ)
3.

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο:
i

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ

ii.Γηα Αλψλπκε

Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο,

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε
κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.
iii.Γηα Δ.Π.Δ. θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ.
iiii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.
Oη ελψζεηο, ηα λνκηκνπνηεκέλα έγγξαθα ησλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ.
4. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο:
Σα θπζηθά πξφζσπα ,θαηαζέηνπλ ηελ πξνζθνξά απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξφζσπφ ηνπο Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή κε έγγξαθε
εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ, απφ νπνηαδήπνηε
αξκφδηα αξρή
ηελ πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ, Ι.Κ.Δ. & Δ.Π.Δ. εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ελψ ζηελ πεξίπησζε Α.Δ. ε εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο γίλεηαη κε ηελ
απφθαζε ηνπ Γ . ε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (ΑΔ) απφζπαζκα πξαθηηθνχ πεξί έγθξηζεο
ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζεο εθπξνζψπεζεο ζε κέινο ηνπ Γ. ή ζε ηξίην
πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε έλσζεο ,δήισζε ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη ε
έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο-θνξέα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο -ζπληνληζηή ηεο.

5. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Η
Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά,
φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή
κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη
ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη
εηο νιφθιεξσλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο
ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε
χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Η
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν
Γηδπκνηείρνπ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο Γηδπκνηείρνπ απνθαζίζεη φηη ηα
ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα
νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ

δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Γηδπκνηείρνπ.
6. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο
ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ
εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί
σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία
(ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη
εθπξνζώπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη
νπσζδήπνηε θάησ από ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).

Άξζξν 8
Δγγπήζεηο
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.
2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
α)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

β)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.

γ)

Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ
ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε,
θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.

δ)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε
- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα
ΑΔΑ:
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
ε)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ

εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηεδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
ηέινο ραξηνζήκνπ.
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Α. θαη
ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα λα
αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο:

Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο
απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν Γήκνο
ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο.
ζη)

Οη ππεξεζίεο ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γηδ/ρνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο.
Άξζξν 9
Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κφλν κίαο

πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη
λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ

παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ΑΔΑ:
ζηελ ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
ειιεληθή γιψζζα, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν.
3. ηνλ θπξίσο ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία
γξάκκαηα:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο.
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο
ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία όισλ
ησλ κειώλ ηεο, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο.
4. Σα πεξηερόκελα ηνπ αλσηέξσ θπξίσο θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) ρσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο β) Έλαο (1) ρσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
θαη
γ) Έλαο (1) ρσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
5. ηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο).
6. ηνλ θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη
δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερόκελε εκθάληζε
νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη
μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
7. ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκό, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα
απαηηνύκελα από ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε
αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ εηδώλ ηεο
δαπάλεο. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο , ζπκπιεξώλεηαη νινγξάθσο ησλ εηδώλ.
8. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερόκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, όπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηόο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη
ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.
9. Πξνζθνξέο πνπ ηπρόλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία,
απνζθξαγίδνληαη όιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη από

ηνλ πξνζθεύγνληα κόλν όηαλ δεηνύληαη από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ
θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ
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ππνδεηθλύεηαη από απηήλ. Από ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθόηεξα, θαηά
ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο
πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο
(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η
δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κόλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηώδεηο πιεκκέιεηεο ή πξόδεια
ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθώλ,
δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηώκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ
ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο από ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ
έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία.

Άξζξν 10
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (4) κελώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν
πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε.
Άξζξν 11
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο
αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο θάζε νκάδαο.
Άξζξν 12
Δρεκύζηα-πξόζβαζε ζηα έγγξαθα
1. Σν Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ ηερληθψλ
ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ.

2. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο , ιφγσ χπαξμεο
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ , ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίαο.

3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηοΑΔΑ:
ηηκέο κνλάδαο,
ηηο
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πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.

4. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ. 28/2015.Δηδηθφηεξα θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα , χζηεξα απφ
γξαπηή αίηεζε , λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσ λ.Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη
φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, εγθχθιηεο, νδεγίεο, απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο.

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη , χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη
γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε
ππφζεζή ηνπ, ε νπνί α εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο.Σν δηθαίσκα δελ
πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ ή αλ
παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:
Α] κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδ/ρνπ ή
Β] κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ , εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηφηππν.Η
ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα.
Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.
6. Δληφο είθνζη [20] εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα δεηνχκελα
έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ.
Άξζξν 13
Δλζηάζεηο
1.Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη
πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν
νηθνλνκηθό θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, ε νπνία απνθαζίδεη,
ύζηεξα από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ (ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’
αξηζ. 05/2018 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ), εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπώλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο, ρσξεί
έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ Γηδ/ρνπ,κέρξη πέληε (5) εκέξεο
πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ην
Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ, ύζηεξα από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ, εληόο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο
έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%)
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επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνζδήπνηε άιινπο από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο
ιόγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.

3. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνύληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ , από ηνλ εληζηάκελν ζε απηόλ
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθό απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην
αξκόδην όξγαλν ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ.
4. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνύληαη σο κε
ππνβιεζείζεο.

Άξζξν 14
Πξνζθεξόκελε ηηκή
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη ε
ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ αξηζκεηηθά αλά είδνο, θαζψο θαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο γηα ην ζχλνιν
ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο ή ππννκάδαο.
2. Η ηηκή ηεο πξνκήζεηαο δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο
πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ
δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Άξζξν 15
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
2. Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
3. Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο ΄΄Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο΄΄,΄΄Σερληθή Πξνζθνξά
΄΄θαη ΄΄Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά''.

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη

απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ,αλά θχιιν. Διέγρεηαη ε
πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ,ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε
δηαθήξπμε.
Η Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο ,θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ ,ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα , ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε
ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο
ηεο πξνζθνξά ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη΄ απηήο ή έρεη
ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν..Η επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε,
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο.
5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Άξζξν 16
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη εληφο
δέθα (10)εκεξψλ , ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο,
σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα:



Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ,δσξνδνθία, απάηε,ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ,παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο
εκπνξίαο αλζξψπσλ.



Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη
ηνπο νξγαληζκνχο
ΑΔΑ:φινπο
ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν
γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.



Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.



Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν
γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ
ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα
πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά
είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.



Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν
ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά,
εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε:
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο), απφ ηα
νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα
ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ.

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ.

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ
ησλ ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
ΑΔΑ:
αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο.
Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ),
ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε
λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.

4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. γηα ηε ιήςε
απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε.
7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ θαηαηέζεθαλ.
8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
9. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ Γηδ/ρνπ
θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν
λνκηκφηεηαο. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο.

Άξζξν 17
Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ
Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην Γ..
ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γηδ/ρνπ πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 104 ηνπ Ν. 4412/16)

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ

β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.

Άξζξν 18
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο
1. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε ππεξεζία ηνπ
Κ.Κ.Π.Α. Γηδ/ρνπ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
2. Σν Κ.Κ.Π.Α. Γηδπκνηείρνπ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
3. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.

Άξζξν 19
Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 3112-2018.
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
3. Η παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ , ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208-221 ηνπ Ν.
4412/2016.
4. Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ

γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ

ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία
παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα
θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
5. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ
Κ.Κ.Π.Α. ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εληνιή. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ κε
θξνληίδα ,παξνπζία θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή .
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ,γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ,ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ ππεξεζία.
Οη θπξψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηπρφλ εθπξφζεζκε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη απηέο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016.
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Άξζξν 20
Πνηληθέο ξήηξεο
1. Αλ νη πξνκήζεηεο παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα επηβάιινληαη
εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη πνηληθέο
ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ - ελδηακέζσλ
πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ πξνκεζεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα αλαθαινχληαη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ νη πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο
απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Η
επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην.
3. Πεξαηηέξσ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.
Άξζξν 21
Σξόπνο Πιεξσκήο
1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 31-12-2018)

2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην , γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ έρεη παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπήο
παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο .
3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Άξζξν 22
Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ : www.didymoteicho.gr.

2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα»,
λα θαηαρσξεζεί ε
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παξνχζα δηαθήξπμε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ
ηνπ Κ.Κ.Π.Α. θαη δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο.
3. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε
http://www.didymoteicho.gr

4.Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο νπνίαο ηα έμνδα ζα
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή.
4. Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ Γεκνζίνπ,
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη
απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ.
5. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016,

θαη ηνπ Ν.

3463/2006.
Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 66/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Α.

ΜΗΝΟΤΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διδυμότειχο 20-4-2018
«Πξνκήζεηα εηδώλ ζπζθεπαζίαο»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚ.Γ/Η. Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
K.K.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

Αξ. Μειέηεο

1/2018

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ

Σν Κέληξν Κνηλ.Πξνζηαζίαο θη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Γηδ/ρνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ
πξνκήζεηα εηδώλ ζπζθεπαζίαο ζπζζηηίνπ γηα ηελ κνλάδα ζίηηζεο Ηιηθησκέλσλ ηεο ππεξεζίαο.

Α.Είδος
-τάπερ πλαςτικό μίασ χρήςησ [1280 γρ] ςε 50άδα
-καπάκια πλαςτικά μίασ χρήςησ [1280 γρ] ςε 50άδα
-τάπερ [320 γρ] πλαςτικά μίασ χρήςησ ςε 60 άδα
-καπάκια [320 γρ] πλαςτικά μίασ χρήςησ ςε 60άδα
-ςακοφλεσ πλαςτικζσ 50 χ 35 εκ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 34.999,74 € κε ην Φ.Π.Α.

Γηδπκόηεηρν 20/04/2018
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Η πληάμαζα

ΥΑΙΩΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΜΗΓΙΟΤΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

Διδυμότειχο 20/04/2018

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚ.Γ/Η. Α.Μ.Θ.
ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Κ.Κ.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓ/ΥΟΤ
«Προμήθεια ειδών ςυςκευαςίασ ςυςςιτίου»
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σν Κέληξν Κνηλ.Πξνζηαζίαο θη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Γηδ/ρνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ
πξνκήζεηα εηδώλ ζπζθεπαζίαο ζπζζηηίνπ γηα ηελ κνλάδα ζίηηζεο Ηιηθησκέλσλ ηεο ππεξεζίαο.
Αλαιπηηθόηεξα , ηα είδε

ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φπσο:

 Να ζηνρεχνπλ ζηελ απνκφλσζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ηηο πεξηβαληνιινγηθέο
επηδξάζεηο, φπσο
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πγξαζία, νμπγφλν, νζκέο πνπ κπνξεί λα πξνζξνθήζεη απφ ην πεξηβάιινληα ρψξν
πξνεξρφκελεο απφ άιια ηξφθηκα ή πιηθά πνπ απνζεθεχνληαη ή κεηαθέξνληαη καδί,
πξνζξνθήζεη δηαθφξσλ αέξησλ ξππαληψλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα αηκνζθαηξηθφ αέξα, επαθή
κε έληνκα, επαθή κε ηα ρέξηα.
 Να απνκνλψλνπλ ηα ηξφθηκα απφ βαθηήξηα(κηθξννξγαληζκνχο).
 Να δηαζθαιίδνπλ, φηη δελ έρεη γίλεη θακηά επέκβαζε ζην πξντφλ απφ ηελ ζπζθεπαζία ηνπ
κέρξη ηελ θαηαλάισζε ηνπ.
 Κάζε θελή πιαζηηθή ζπζθεπαζία πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο
ηξνθίκσλ, πξέπεη λα θέξεη ηππσκέλν ζε θάπνηα ζέζε πνπ δελ είλαη απζηεξά
πξνζδηνξηζκέλε ην εηδηθφ ζχκβνιν πνπ δειψλεη ηνλ ηχπν ηνπ πιαζηηθνχ απφ ην νπνίν είλαη
θηηαγκέλν.
 Σν ζχκβνιν απηφ απνηειείηαη απφ ηξία βέιε πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ηξίγσλν ην νπνίν ζην
θέληξν έρεη έλαλ θσδηθφ αξηζκφ πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηα ιαηηληθά αξρηθά γξάκκαηα
ηεο ρεκηθήο νπζίαο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ή λα αλαγξάθεη θαηάιιειν ζε επαθή κε ηα
ηξφθηκα ή λα θέξεη ην εηδηθφ ζχκβνιν « καραίξη – πηξνχλη » θαη ζηελ ζπζθεπαζία πψιεζεο
ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ή άιια ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
 Οη θσδηθνί 2,3,4, ζεσξνχληαη νη πην αζθαιείο.
 Ο θσδηθφο 1 θαηεγνξείηαη γηα πηζαλέο νξκνληθέο δηαηαξαρέο.
 Ο θσδηθφο 3 ελνρνπνηείηαη γηα θαξθηλνγελέζεηο θαη θαξδηαθά..
 Ο θσδηθφο 6 χπνπηνο γηα θαξθηλνγελέζεηο
 Ο θσδηθφο7 ζεσξείηαη ε πιένλ επηθίλδπλε θαηεγνξία θαη απαγνξεχεηαη ε
νπνηαδήπνηε ρξήζε κε ηα ηξφθηκα.
Κάζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κίαο ρξήζεο (ηάπεξ –θαπάθηα θαη ζαθνχιεο) λα είλαη κεγάιεο αληνρήο,
λα κελ αιινηψλνληαη εχθνια , νη ζαθνχιεο ,λα έρνπλ ειαζηηθφηεηα ψζηε λα κελ ζρίδνληαη εχθνια.
Διδυμότειχο 20/03/2017
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΥΑΙΧΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΜΗΓΙΟΤΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚ.Γ/Η. Α.Μ.Θ.
ΓΗΜΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Κ.Κ.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓ/ΥΟΤ

Γηδπκφηεηρν 20-04-2018

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΤΙΣΙΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί είδε ζπζθεπαζίαο ζπζζηηίνπ γηα ηε ζίηηζε ησλ
Ηιηθησκέλσλ ηνπ Κ.Κ.Π.Α.
πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη λα γίλεη πξνκήζεηα εηδψλ ζπζθεπαζίαο ζπζζηηίνπ. .
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α ΔΙΓΟ
1

Σάπεξ
(1280γξ)

ΣΔΜΑΥΙΑ
3.000(50αδεο)

ΚΙΛΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ δαπάλε
ΣΙΜΗ
4,70
13.500

52
3
4
5

Καπάθηα
(1280γξ)
Σάπεξ (320γξ)
Καπάθηα (320γξ)
αθνχιεο 50x35

3.000(50αδεο)
160(60αδεο)
160(60αδεο)
θηιά
2.000

2,70
1,90
1,80
3,00

8.100
ΑΔΑ:
ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
304,00
288,00
6.000

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ Φ.ΠΑ. 28.192,00
Φ.Π.Α 24%
6.766,08
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ Φ.ΠΑ. 34.958,08

CPV 19520000-7
.
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ

ΥΑΙΧΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

Γηδπκφηεηρν 20/04/2018
Η πληάμαζζα

ΜΗΓΙΟΤΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Α.Μ.Θ.
Κ.Κ.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓ/ΥΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΤΚΔΤΑΙΑ
ΤΙΣΙΟΤ

Aπιθ. Μελέηηρ:1/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ανηικείμενο ςγγπαθήρ
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΤΙΣΙΟΤ γηα ην έηνο
2018

.

1.Σεο παξνύζεο Γηαθήξπμεο

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διαηάξειρ πος ιζσύοςν

2.Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
3.Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
4.Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
6.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016
7.Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8.Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλοι –-Πποδιαγπαθέρ Πποδιαγπαθέρ
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Πξνκεζεηώλ αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο
ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη εθαξκόδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο
ην είδνο ηεο εθηεινύκελεο πξνκήζεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ,

Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, θαη Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο
θαη Ναπηηιίαο πνπ
ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ςμβαηικά ηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη :
-ύκβαζε
- Η δηαθήξπμε
-Σερληθή Δθζεζε
-Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
-Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
-Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
-Δληππν πξνζθνξάο

ΑΡΘΡΟ 5ο
ύμβαζη πποθεζμία
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 31-12-2018.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηα ππό πξνκήζεηα είδε, πνπ ζα δεηεζνύλ από
ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδ/ρνπ κεηά από ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθύπηνπλ, ην
πνιύ ζε πέληε (-5-) εκέξεο , θαηόπηλ παξαγγειίαο ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο θαη ζηνλ ηόπν
πνπ ζα ηνπ ππνδείμνπλ. Σν Κ.Κ.Π.Α. Γηδ/ρνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα απνξξνθήζεη ην
ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κπαηήζειρ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ππόθεηηαη ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο λόκηκνπο θόξνπο,
ηέιε θαη θξαηήζεηο (πιελ ΦΠΑ) πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5%ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ,ρσξίο ην Φ.Π.Α. Η εγγύεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά 2 κήλεο
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. Η εγγπεηηθή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
ΑΡΘΡΟ 8ο
Πληπωμέρ
Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από
ηνλ Ο.Σ.Α. ύζηεξα από ηελ ζύληαμε ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο από ηελ
αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Κ.Κ.Π.Α. Γήκνπ Γηδ/ρνπ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Λοιπέρ διαηάξειρ

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Ν. 4412/2016
Γηδπκόηεηρν 20-04-2018

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Γηδπκφηεηρν 20-04-2018
Η Πξντζηακέλε
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ

Η πληάμαζα
Μεδηνχξα Βαζηιηθή

Υαζηψηε Βαζηιηθή

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ
ΤΙΣΙΟΤ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
Κ.Κ.Π.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΙΓ/ΥΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 34.958,08
Αξηζκόο Μειέηεο 1 / 2018
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΤΙΣΙΟΤ >>
ΠΡΟΦΟΡΑ
Σεο επηρείξεζεο ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Γ.Ο.Τ. ………..……….……………….,
έδξα ……………...., νδφο …………………., αξηζκφο ……, ηειέθσλν …………………., fax …………..,
email: ……………………………..

ΔΙΓΟ

ΣΔΜΑΥΙ
Α

Σάπεξ [1280 γξ]

3.000
[50άδεο]
3.000
[50 άδεο]
160
[60 άδεο]
160
[60άδεο]

Καπάθηα [1280 γξ]
Σάπεξ [320 γξ]
Καπάθηα [320 γξ]
αθνχιεο 50 ρ 35

ΚΙΛΑ

Σ/Μ

2.000
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΟ

ΣΟΠΟ/ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ …………………
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΓΑΠΑΝΗ

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΗΜΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
ΜΔΛΔΣΗ 1/20-03-2017

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 20-04-2018

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΤΚΔΤΑΙΑ
ΜΔΛΔΣΗ

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζπζθεπαζίαο . Η κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ 7 ηνπ Ν 4412/2016 :
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 61>>.
Η πξνκήζεηα εηδψλ ζπζθεπαζίαο ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 28.192,00 € ,ζπλ Φ.Π.Α. 24%,
δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 34.958,08 € ,ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά νπφ ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο .
Σα είδε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φπσο:
 Να ζηνρεχνπλ ζηελ απνκφλσζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ηηο πεξηβαινληνινγηθέο επηδξάζεηο, φπσο
πγξαζία, νμπγφλν, νζκέο πνπ κπνξεί λα πξνζξνθήζεη απφ ην πεξηβάιινληα ρψξν
πξνεξρφκελεο απφ άιια ηξφθηκα ή πιηθά πνπ απνζεθεχνληαη ή κεηαθέξνληαη καδί,
πξνζξνθήζεη δηαθφξσλ αέξησλ ξππαληψλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα αηκνζθαηξηθφ αέξα, επαθή
κε έληνκα, επαθή κε ηα ρέξηα.
 Να απνκνλψλνπλ ηα ηξφθηκα απφ βαθηήξηα(κηθξννξγαληζκνχο).
 Να δηαζθαιίδνπλ, φηη δελ έρεη γίλεη θακηά επέκβαζε ζην πξντφλ απφ ηελ ζπζθεπαζία ηνπ,
κέρξη ηελ θαηαλάισζή ηνπ.
 Κάζε θελή πιαζηηθή ζπζθεπαζία πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο
ηξνθίκσλ, πξέπεη λα θέξεη ηππσκέλν ζε θάπνηα ζέζε πνπ δελ είλαη απζηεξά
πξνζδηνξηζκέλε ην εηδηθφ ζχκβνιν πνπ δειψλεη ηνλ ηχπν ηνπ πιαζηηθνχ απφ ην νπνίν είλαη
θηηαγκέλν.
 Σν ζχκβνιν απηφ απνηειείηαη απφ ηξία βέιε πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ηξίγσλν ην νπνίν ζην
θέληξν έρεη έλαλ θσδηθφ αξηζκφ πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηα ιαηηληθά αξρηθά γξάκκαηα
ηεο ρεκηθήο νπζίαο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ή λα αλαγξάθεη θαηάιιειν ζε επαθή κε ηα
ηξφθηκα ή λα θέξεη ην εηδηθφ ζχκβνιν « καραίξη – πηξνχλη » θαη ζηελ ζπζθεπαζία πψιεζεο
ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ή άιια ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
 Οη θσδηθνί 2,3,4, ζεσξνχληαη νη πην αζθαιείο.
 Ο θσδηθφο 1 θαηεγνξείηαη γηα πηζαλέο νξκνληθέο δηαηαξαρέο.
 Ο θσδηθφο 3 ελνρνπνηείηαη γηα θαξθηλνγελέζεηο θαη θαξδηαθά.
 Ο θσδηθφο 6 χπνπηνο γηα θαξθηλνγελέζεηο
 Ο θσδηθφο7 ζεσξείηαη ε πιένλ επηθίλδπλε θαηεγνξία θαη απαγνξεχεηαη ε
νπνηαδήπνηε ρξήζε κε ηα ηξφθηκα.
Κάζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κίαο ρξήζεο (ηάπεξ –θαπάθηα θαη ζαθνχιεο) λα είλαη κεγάιεο
αληνρήο, λα κελ αιινηψλνληαη εχθνια , νη ζαθνχιεο ,λα έρνπλ ειαζηηθφηεηα ψζηε λα κελ ζρίδνληαη
εχθνια.
Οη πξνκεζεπηέο λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα απφ ηα πξντφληα ηνπο.
Η αλάζεζε ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα πιεξνί ηηο
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο.

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Μεδηνχξα Βαζηιηθή

Η ΘΔΧΡΗΑΑ

Υαζηψηε Βαζηιηθή

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙ ΑΛΛΗΛΤΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΓ/ΥΟΤ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 53289
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:ΤΦΗΛΑΝΣΟΤ 3 68300 ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΥΑΙΧΣΗ Β. – ΜΗΓΙΟΤΡΑ Β.
- Σειέθσλν: 2553024555
- Ηι. ηαρπδξνκείν: kefodid@yahoo.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.didymoteicho.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΤΙΣΙΟΤ CPV :19520000-7
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [
]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο :ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφΑΔΑ:
θνξέαΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Απάληεζε:

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζεiii;
Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη,
ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,
ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην
κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο
ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγνv:
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή
Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε
ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ε) [] Ναη [] Όρη
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(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία [] Ναη [] Όρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
α) [……]
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
β) [……]
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ
[ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ [……]
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
viii
 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ·
ix,x
 δσξνδνθία ·
 απάηεxi·
 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxii·
 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαοxiii·
 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
Απάληεζε:
θαηαδίθεο:
Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε
νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά
ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii:
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)xix;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλxx:

[] Ναη [] Όρη

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvi
α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
[] Ναη [] Όρη
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεοxxi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα
ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
ΑΦΑΛΙΗ
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
α)[……]·
α)[……]·
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
β)[……]
β)[……]
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
-[……]·
-[……]·
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
πιεξνθνξίεο
[……]
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
[……]
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ): xxiii
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπxxiv;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxv :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
-[.......................]
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] Όρη
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxvii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
[.......................]
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[…...........]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxviii,

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxix;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]
[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ,
ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxi; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη έηνο: [……] θχθινο
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ
πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη ν εμήο xxxii:
[……],[……][…]λφκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο
εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη
απφ ηε ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν
εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα
ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν
εμήοxxxiii:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αλαινγίεοxxxiv πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxv -θαη
ε αληίζηνηρε αμία)

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη:[……][…]λόκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθψλ
θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxvi, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxvii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο
παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχοxxxviii:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxxxix, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη
ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ
ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα
πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή

πνζά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

εκεξνκελίεο

παξαιήπηεο

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν
ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλxl φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο
ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη
απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαοxli ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:

[] Ναη [] Όρη
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α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα,
θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη
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[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ
Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
[……] [……]
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
[……] [……]
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα
ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
[….]
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά [] Ναη [] Όρηxliii
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
αλαθέξεηε γηα θαζέλα απφ απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxlii, αλαθέξεηε γηα
εγγξάθσλ): [……][……][……]xliv
ην θαζέλα:

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο
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Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε
Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε
ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαηxlv, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλxlvi.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα
ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή
ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

......................................................................................................................................................

i

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

iii

Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο
ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα
επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.
iv

Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
αηφκσλ.
v

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

vi

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

vii

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε
θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
viii

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
ix

χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
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x

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά
θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε
θείκελε λνκνζεζία).
xi

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε
ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ
µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xii

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiii

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xiv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011,
ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xv

Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvi

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xvii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xviii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xix

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xx

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxi

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxii

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά
ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε
ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiii
xxiv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .

ΑΔΑ: ΨΝΥΣΟΚΒΛ-Σ9Τ

xxv

. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvi

Άξζξν 73 παξ. 5.

xxvii

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ
πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxviii
xxix

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Πξβι άξζξν 48.

xxx

Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxi

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε
νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ.
xxxii

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxiii

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxiv
xxxv

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

xxxvi

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xxxvii

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xxxviii

Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xxxix

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II,
ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
xl

Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ
αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xli

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xlii

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.

xliii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xliv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlv

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

xlvi

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε,
αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή
ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.

