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Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη
σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ
τύπου 4Χ4 με διπλή καμπίνα
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου
έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό
διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια
«Οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4 με διπλή καμπίνα», με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και μέχρι του ποσού
των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε
βάρος της ΣΑ 2019ΣΕ27510008.
Το προς προμήθεια αντικείμενο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34113000-2, Αυτοκίνητα με κίνηση στους
τέσσερις τροχούς.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος
της διακήρυξης.
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ –
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΑΔΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΚ: 68400
Χώρα: Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL511
Τηλέφωνο & Φαξ: 25540 32202, 25540 32248
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dadia-np.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dadia-np.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, εποπτεύεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών,
στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 Ν. 1650/1986
(Α΄160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4519/2018 (Α΄25), και έχει έδρα την Δαδιά, Δήμου
Σουφλίου, Νομού Έβρου.
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι οι υπηρεσίες προστατευόμενων
βιοτόπων και η διοίκηση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου
των άρθρων 18,19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
4519/20-2-2018 (ΦΕΚ Α΄25).
1.2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Η επιλογή του αναδόχου για τη σύναψη της υπό ανάθεση σύμβασης θα διενεργηθεί με τη
διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14
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«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, (Κωδ.
ΣΑ2019ΣΕ27510008) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. Η δαπάνη για τη σύμβαση
βαρύνει τη σχετική πίστωση του λογαριασμού 13.02 «Αυτοκίνητα φορτηγά» του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φ.Δ.Ε.Π.Δ – Λ – Σ. για το οικονομικό έτος 2021.
1.3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.3.1. Φυσικό Αντικείμενο
Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια ενός οχήματος Φ.Ι.Χ. τύπου 4Χ4 με διπλή
καμπίνα, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις, οι οποίες περιγράφονται στο
Παράρτημα I της παρούσας.
Τo προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 34113000-2, Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.
1.3.2. Οικονομικό Αντικείμενο
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
38.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.645,16€,
ΦΠΑ: 7.354,84€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως οκτώ (8) μήνες από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται
στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη,
προσφοράς, βάσει της τιμής.
Επισημαίνεται, ότι προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές, εφόσον αφορούν στο
σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.
1.4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) 1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 περί Έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –
Σουφλίου (ΦΕΚ 2781/Β/4 – 07 – 2019)
- Τη υπ’ αριθ. 48918/8-5-2019 απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2019 (ΑΔΑ Ω7Γ7465ΧΙ8ΓΝΞ)
 Το υπ’ αριθ. 112/28-02-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005520217)
 Την υπ’ αριθ. 1377/2021 απόφαση της 162ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού και την έγκριση των τευχών διακήρυξης και
περίληψης.
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 Την υπ’ αριθ. 1379/2021 απόφαση της 162ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με τον ορισμό επιτροπών για το διαγωνισμό «Προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου
4χ4 με διπλή καμπίνα».
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Μαΐου 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (αποσφράγισης
των προσφορών) είναι η 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., μετά το
πέρας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες τεύχος της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της καταχωρίστηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
(http://eprocurement.gov.gr) στις 22 Απριλίου 2021.
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περ. 16 της
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr με κωδικό (ΑΔΑ ΩΦΓΡ46Μ9Τ4-ΟΤΡ).
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καθώς και το ΤΕΥΔ,
καταχωρίστηκαν επίσης στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΦΟΡΕΑ www.dadia-np.gr στη
διαδρομή: ΝΕΑ >> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 22 Απριλίου 2021.
1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα ου επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
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2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC008509940)
2. η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής
3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες τεύχος της
Διακήρυξης και στα Παραρτήματά της μέσω της ιστοσελίδας του ΦΟΡΕΑ www.dadia-np.gr
στη διαδρομή Αρχική Σελίδα – ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου info@dadia-np.gr το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 6η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη.
– Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις
που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος.
Σημειώνεται ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης,
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της αναθέτουσας αρχής επί ερωτημάτων των
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής (www.dadia-np.gr).
Κανένα υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή να
παρατείνει την προθεσμία.
2.1.4. Γλώσσα
1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.
1497/1984 (Α΄188).
3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
4. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5. Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παρ. 4.1 της παρούσας Διακήρυξης εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ
και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Εάν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
παραπάνω Ταμείο, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, επιστρέφονται μετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72
Ν. 4412/2016, τα ακόλουθα: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα
αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
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υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης, να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Οι εγγυητικές επιστολές συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV
της παρούσας διακήρυξης.
Διευκρινίζεται, ότι το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής, αφορά στις εγγυητικές επιστολές
που εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης
χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών διατίθενται στον ιστότοπο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr).
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τα οποία:
-

Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3 της
παρούσας (λόγοι αποκλεισμού) και
Πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρ. 2.3. της παρούσας (κριτήρια
επιλογής).

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων,
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 Ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί
σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
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Σημειώνεται, ότι οι οικονομικοί φορείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερα
του ενός σχήματα διαγωνιζομένων, είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε υποψήφιος
οικονομικός φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το
σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.
2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους
υποψηφίους οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ/του Συμβουλίου της 24ης/10/2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθ.3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-6-1997, σ.1) και στην παρ. 1 του άρθ. 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας/7/2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31/7/2003 σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄48),
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο
2002/475/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης/6/2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
(ΕΕ L 164 της 22.6.2022, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης/10/2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 3009 της
25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008
(Α΄166),
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθ. 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης
/04/2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις
περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει, ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέα έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας του χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
Υ.Α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σ.Ε.Ε. για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στην αδήλωτη εργασίας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις, πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση, οι οικονομικοί φορείς δεν αποκλείονται για τους ανωτέρω λόγους,
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος (ενδεικτικά
λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.)
Κατ’ εξαίρεση επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, είναι σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθ. 73 ν. 4412/2016,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 Ν.
4412/2016,
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα στην πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας79 του Ν. 4412/2016,
ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.5. Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, αποκλείει
προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεων, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
2.2.3.6. Απόδειξη αξιοπιστίας παρά τον λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»).
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, ο προσφέρων οικονομικός φορέας,
που εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1.,
2.2.3.2. και 2.2.3.4., μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς, αξιολογούνται σε συνάρτηση με
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Εάν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας, που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεση παραχώρηση, δεν μπορεί να κάνει χρήση της
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ανωτέρω δυνατότητας, κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στη εν λόγω
απόφαση.
Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 Ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Γενικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις
Οικονομικός φορέας, στον οποίον έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης.
2.3. Κριτήρια Επιλογής
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, κάθε προσφέρων οικονομικός
φορέας, πρέπει να διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, καθώς και τις
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, για την εκτέλεση της σύμβασης, ειδάλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
2.3.1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. Ειδικότερα απαιτείται:
Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο
κράτος-μέλος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος-μέλος του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται κάθε μέλος
της Ένωσης, να πληροί τον ως άνω όρο.
2.3.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε οικονομικός φορέας, που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, απαιτείται να έχει εκτελέσει, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών,
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, με αντικείμενο
την προμήθεια αντίστοιχων ειδών και με προϋπολογισθείσα αξία, που αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση
σύμβασης.
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Σε περίπτωση ένωσης φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η πλήρωση των
απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, αρκεί να ικανοποιείται
αθροιστικά από όλα τα μέλη, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.3.3. της παρούσας Διακήρυξης.
2.3.3. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 78 Ν. 4412/2016, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία από τη σύναψη προηγούμενων
συμβάσεων, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να
στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Προσφέρων, που συμμετέχει
μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων φορέων, πρέπει να
μεριμνά, ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΤΕΥΔ, μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ,
όπου παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους φορείς στους
οποίους στηρίζεται.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα ο
οποίος δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού.
Υπό τους ίδιος όρους, μια ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων, για τα κριτήρια της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας.
2.4. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.4.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.3.1. και 2.3.2. της παρούσας,
προσκομίζουν, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 Τ.Ε.Υ.Δ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75).
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α΄ της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗIΟΞΤΒΚ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗΣ.Υ.
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
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Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, κατά
τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2.3.3., πρέπει να υποβάλει, εκτός από το
δικό του ΤΕΥΔ και χωριστό ΤΕΥΔ για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται,
στο οποίο παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν
οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας,
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Το ανωτέρω υπογράφεται και είναι δυνατό να φέρει
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.4.2. Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παρ. 2.2.1., 2.2.3. και 2.3 της παρούσας, κρίνονται
κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά της σύναψη της σύμβασης (στις περ. του άρθ. 105
παρ. 3 περ. γ Ν. 4412/2016).
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.3.3 της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.3).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
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σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν
εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σωρευτικά κατά τα ανωτέρω κρίσιμα σημεία. Ως εκ τούτου, για τα δικαιολογητικά που
εκδίδονται με συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (π.χ. ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα) ή
που δεν καλύπτουν όλη τη ζητούμενη χρονική περίοδο (δηλαδή από την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης) ο οικονομικός φορέας οφείλει, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, να υποβάλει περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, ώστε να
αποδεικνύεται η μη ύπαρξη των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής και για το χρονικό σημείο της υποβολής της προσφοράς [βλ. σχετ. υπ’
αρ. πρωτ. 2210/19.4.2019 διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)].
Σε περίπτωση ενώσεων φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. 2.2.3. και της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της παρ. 2.3.1. της
παρούσας, πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα μέλη της ένωσης και να προσκομίζονται
τα σχετικά αποδεικτικά μέσα.
Η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 2.3.2. της
παρούσας, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης και να
προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά μέσα.
Β. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την
αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3.2. της παρούσας:
2.4.2.1. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου.
- Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία,
να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επίσης, προσκομίζει
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή /και των μελών του
οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
- Οι προσφέροντες- Νομικά Πρόσωπα, οφείλουν να καταθέσουν έγκριση του αρμοδίου
οργάνου προσώπου του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα:
i) Εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης φορέων, πρέπει να
εγκρίνεται η συμμετοχή του φορέα στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τους λοιπούς φορείςμέλη της ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.
ii) Παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα η εξουσιοδότηση να υπογράψει/ουν όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει/ουν
την προσφορά και να παραστεί/ούν στην αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της.
iii) Εγκρίνεται, σε περίπτωση ένωσης, ένας φορέας ως συντονιστής (leader) της ένωσης και
εξουσιοδοτημένος αρμόδιος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης.
2.4.2.2. Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού
(α) για τις περιπτώσεις της παρ.2.2.3.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι απαιτήσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο.
(β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά
ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
(δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
(ε) Για την περίπτωση της παρ. 2.2.3.7. της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
2.4.2.3. Σχετικά με τον έλεγχο κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
Α. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, της παρ.
2.3.1. της παρούσας:
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Οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προσκομίζουν Πιστοποιητικό του
οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο πιστοποιείται αφενός, ότι ο προσφέρων είναι
εγγεγραμμένος σ’ αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης,
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό, μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.3.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων, τα συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, προσκομίζονται από
κάθε μέλος της ένωσης.
Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρ. 2.3.2. της παρούσας αποδεικνύονται ως
ακολούθως:
Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που
εκτέλεσαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας και των δημοσίων ή/και ιδιωτικών αποδεκτών των υπηρεσιών, συνοδευόμενο
από :
i) Σε περίπτωση που αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, από πιστοποιητικό καλής
εκτέλεσης από τον αποδέκτη ή πρωτόκολλο παραλαβής των σχετικών παραδόσεων
και
ii) Σε περίπτωση που αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, από βεβαίωση καλής
εκτέλεσης από τον αποδέκτη, ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, από απλή δήλωση του
οικονομικού φορέα.
Γ. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.3.3. της παρούσας, για την απόδειξη ότι θα διαθέτει την
απαιτούμενη εμπειρία από τη σύναψη προηγούμενων συμβάσεων, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν. Η ως άνω δέσμευση,
θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου,
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
Στην περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, απαιτείται η προσκόμιση : α)
όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου από τα
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οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας και η μη ύπαρξη λόγω αποκλεισμού του τρίτου, στον οποίο πρόκειται να
στηριχθεί ο προσφέρων και β) των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου,
όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και το /τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν τον παραπάνω με την υπογραφή του/ς.
2.4.2.4. Ενώσεις οικονομικών φορέων
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 4412/2016.
2.4.2.5. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από
οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας, όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Το Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνιστά εθνικό επίσημο κατάλογο κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν.
4412/2016 και συνεπώς δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω
πεδίο του ΤΕΥΔ.
2.5. Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής. Η μέθοδος αξιολόγησης και κατάταξης των προσφορών,
αναφέρεται αναλυτικά στην παρ. 3.1. της παρούσας διακήρυξης.
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2.6. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών
2.6.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές που υποβάλλονται αφορούν στο σύνολο του υπό ανάθεση αντικειμένου
της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά σε
ψηφιακό δίσκο (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος I και ΙΙΙ). Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Με την υποβολή της προσφοράς όλα τα μέλη της ένωσης
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις
της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης της κοινοπραξίας στην περίπτωση
αυτή, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον δεν έχουν προσβάλει νομίμως και
εμπροθέσμως τη διακήρυξη, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους αυτής και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Με την υποβολή της
προσφοράς τεκμαίρεται, ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, έχουν λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
2.6.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να
έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και
ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα
κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Στοιχεία Αποστολέα (Οικονομικού Φορέα):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (EMAIL)
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:
ΠΡΟΣ
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
ΔΑΔΙΑ ΕΒΡΟΥ,
Τ.Κ. 68400, ΔΑΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την
προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ 4Χ4 με διπλή καμπίνα
Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 351/22 – 04 – 2021
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς, 11 – 05 – 2021, 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας, 13 – 05 – 2021, 9:00 π.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», (Εάν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε, αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
τις ίδιες ενδείξεις)
(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Ανάθεσης σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η
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προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη
κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του
οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ).
2.6.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
2.6.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού:
Το ΤΕΥΔ, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την
παρ. 2.4.1. της παρούσας Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ, το οποίο συνέταξε η αναθέτουσα αρχή και το οποίο έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.dadia-np.gr (Αρχική Σελίδα – NEA
– Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις), σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα II), ενώ πληροφορίες για τη συμπλήρωσή
του
αναγράφονται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
(https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/17-c-protypa/239ypodeigmata-diakhry3ewn-anoikths-diadikasias-gia-thn-ana8esh-dhmosiwn-symvasewnpromh8eiwn-kai-genikwn-yphresiwn-poy-dienergoyntai-me-hlektroniko-tropo).
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται πως:
-

-

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ,
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις
ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων φορέων, πρέπει να μεριμνά, ώστε η
αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ για καθέναν
από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Ένα οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα/τμήματα της σύμβασης, που
υπερβαίνει /ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) επί της
συνολικής αξίας της σύμβασης και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες των
υπεργολάβων, πρέπει να μεριμνά, ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό
του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται, σύμφωνα με το μέρος III για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Σε
περίπτωση που στηρίζεται στις ικανότητες των υπεργολάβων, θα πρέπει να
συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV,
εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους. Συνεπώς, στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πληρείται η γενική ένδειξη του μέρους IV περί
πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής.

Τέλος, όταν συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων
των ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II και
III και τη γενική ένδειξη του μέρους IV.
Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 96 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016,
στις περιπτώσεις ενώσεων, πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί, στο σχετικό πεδίο του
ΤΕΥΔ (μέρος II.A) η έκταση και το είδος συμμετοχής καθενός εκ των μελών της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το ΤΕΥΔ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση
των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός
φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά.
Μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται
από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία (παρ. 2.4.2 της παρούσας).
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα
αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση
πρόσβαση από εκεί.
Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του αρθ. 79 Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν
υποχρεώνονται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όταν η
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς

Σελίδα 26 από 81

21PROC008510354 2021-04-22

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος-μέλος της Ένωσης.
Το ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής
(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής.
2.6.3.2. Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά συντάσσεται υποχρεωτικά και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το
κεφάλαιο “Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα της προμήθειας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω
Παραρτήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η συμφωνία της
προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, σύμφωνα
με τον Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών, ως εξής: Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να
σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του Προσφέροντα που θα έχει α) την ένδειξη «ΝΑΙ»
εάν πληρείται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση ή β)
ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη
προδιαγραφή. Στην στήλη «Παραπομπή» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά
τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών
Προδιαγραφών.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.6.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
όπως ορίζεται στην παρ. 2.5.
Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙΙ (πίνακας οικονομικής προσφοράς) της παρούσας.
Η τιμή του προς προμήθεια οχήματος δίδεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Περαιτέρω, στην οικονομική προσφορά, οι προσφέροντες δηλώνουν τον χρόνο ισχύος της
προσφοράς τους.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια
των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ είκοσι τοις εκατό (20%).
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργατικών, μηχανημάτων, υλικών,
εργοδοτικές επιβαρύνσεις ΙΚΑ, παρακράτηση φόρου 4%, τέλη κυκλοφορίας οχήματος, τέλη
ταξινόμησης, δαπάνες διεκπεραίωσης κλπ.
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Η τιμή στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε
περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει
αναγραφεί ολογράφως.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ να γίνεται κατά προτίμηση χωρίς δεκαδικά ψηφία. Εάν το
γενικό σύνολο που θα προκύψει περιέχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται σε δύο
δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Σημειώνεται ότι ο προσφέρων υποβάλλει στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ μία
και μοναδική τιμή ανά είδος.
Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται για την σύγκριση
των προσφορών.
Για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να
λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και των
ζητούμενων αγαθών, όπως αναγράφεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να
υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίδεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 Ν.4412/2016,
γ) δίδονται περισσότερες από μία ή εναλλακτικές τιμές ανά είδος και
δ) η οικονομική προσφορά του προσφέροντος υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
παρούσας, όπως αυτός καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην
παράγραφο 1.3.2. Οικονομικό Αντικείμενο.
2.6.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια (έξι μήνες).
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Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία, μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.6.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών
Γίνονται δεκτές προσφορές, εφόσον αφορούν στο σύνολο του αντικειμένου της
προμήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
παραπάνω και συγκεκριμένα στις παρ. 2.6.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.6.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.6.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς), 2.6.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.6.5 (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας διακήρυξης,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το
άρθρο 102 Ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1. της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1 της
παρούσας διακήρυξης,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν υποψήφιο οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής και
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές
προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή
διαφθοράς και
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
Ενώ, κατά τους ορισμούς του άρθρου 26 παρ.4 του Ν. 4412/2016, απαράδεκτες
προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίστηκε
και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών στις 13 / 05 / 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β΄
του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς σύμφωνα
με το άρθρο 21 Ν. 4412/2016. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης.
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν.
4412/2016.
Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών,
έχουν ως εξής:
α) αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, όλα
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως
εμπιστευτικές. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές και
κατά τη σειρά πρωτοκόλλησής τους, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο πρακτικό που συντάσσει.
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα φάκελο, ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των τεχνικών προσφορών.
(β) στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης & Ανάθεσης του Διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν
πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και καταγράφει στο πρακτικό την αποδοχή ή
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους όρους αποκλεισμού τους.
(γ) οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία
καταχωρίζεται στο πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται
απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια, αποσφράγιση φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται
από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν
από την ως άνω διαδικασία.
(δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθ. 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016).
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, θα γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση την 13 / 05 / 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00μ.μ. , σύμφωνα με το άρθρο
117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παρ. 3.4 της παρούσας και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
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3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
3.2.1. Διαδικασία
κατακύρωσης

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

–

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 Ν. 4412/2016, μετά την αξιολόγηση των
προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74),
όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.2 της παρούσας, ως
αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3. καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρ. 2.3. Ειδικά τα αποδεικτικά
τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο και σε
ηλεκτρονική μορφή (σε ψηφιακό δίσκο) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η
αποσφράγιση του φακέλου, διενεργείται σε ημ/νία που καθορίζεται με πρόσκληση, ύστερα
από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και
έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της πρώτης
παραγράφου, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής , τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.3.1 έως 2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
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Εάν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων, μετά τη δήλωση
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
της παρ. 2.4.2. της παρούσας (οψιγενείς μεταβολές, άρθ. 104 Ν. 4412/2016), οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το
αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των εν λόγω
δικαιολογητικών.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.3.1 -2.3.3 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
3.2.2. Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης
α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 80 Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή
μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
β) Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς
της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 1 Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζεται η υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθ. 36 παρ.2β του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειωτέον
ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
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εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον
προσωρινό ανάδοχο και προσκομίζονται στον ΦΟΡΕΑ σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική
μορφή (σε ψηφιακό δίσκο). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο
στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
3.3. Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως
με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί αποδείξει.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 Ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στην παρ. 3.4 της
παρούσας ένστασης και σε περίπτωση άσκησης, έκδοση απόφασης επί αυτής ή πάροδος
άπρακτης της προθεσμίας της τρίτης υποπαραγράφου της παρ. 3.4 της παρούσας και
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και υποβολή από
αυτόν της υπεύθυνης δήλωσης του άρθ. 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, μόνο στην
περίπτωση που έχει ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο και τόπο για
την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016.
3.4. Ενστάσεις (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016)
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσα αρχής χωρεί ένσταση κατά το άρθρο
127 Ν. 4412/2016.
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της
παράλειψης. Η ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης
και της υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας
της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων
του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή
νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
3.5. Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου,
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Βιβλίου I Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση κατά την οποία κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
105 του Ν. 4412/2016.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μετά από γνώμη της αρμόδιας
επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή.
γ) εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου και
του ανώτατου ορίου παράτασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 Ν.
4412/2016, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1
και 2 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να
ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο, να ματαιώσει, να αναβάλει, να επαναλάβει ή να μην
κατακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε κανέναν προσφέροντα, χωρίς εκ τούτου να
προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων ή του αναδόχου εξ
αυτού του λόγου.
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4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθ. 72 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.5. της παρούσας διακήρυξης στοιχεία και να
συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του N. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2. Συμβατικό πλαίσιο-Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους
σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί από
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου
* Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
* Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία (άρθ. 204 Ν. 4412/2016).
* Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ
αυτού και της αναθέτουσας αρχής και της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει
μόνο σε Τράπεζα της επιλογής του. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απομείωσης του
συμβατικού τιμήματος, για λόγους που αφορούν στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών (ενδεικτικά αναφέρονται: έκπτωση αναδόχου, διακοπή σύμβασης
κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Η υποκατάσταση αναδόχου απαγορεύεται με την επιφύλαξη του άρθ. 132 του Ν.
4412/2016:
•

Ο ανάδοχος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της
διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την
αναθέτουσα αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία, που προκάλεσε με αυτήν
την παράβαση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

•

Ο ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει ακριβόχρονα και προσηκόντως τις συμβατικές
του υποχρεώσεις.

•

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και την ποιότητα των
προς προμήθεια ειδών και εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα εν λόγω
είδη και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή
κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες,
όπως αυτές προδιαγράφονται στην προσφορά του. Σε περίπτωση που
παρουσιαστούν ελαττώματα στο παρεχόμενο είδος ή έλλειψη των συμφωνηθέντων
ιδιοτήτων, ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάστασή του άμεσα, με δικές του
αποκλειστικά δαπάνες.

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια με βάση το τίμημα που
συμφωνείται στην παρούσα, που θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη λήξη της
σύμβασης, χωρίς να δύναται να μεταβληθεί. Στο συμφωνηθέν τίμημα
περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου, οι οποιοιδήποτε φόροι και κρατήσεις,
καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την εκτέλεση της σύμβασης.

•

Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των προμηθευόμενων
ειδών μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.

•

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν
την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
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καμία περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου
ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
•

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις
υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με
τους ίδιους όρους.

•

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης από τα εναπομείναντα μέλη,
θα εξεταστεί από την αναθέτουσα αρχή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να
εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε, αυτά οφείλουν να ορίσουν
αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην
αντίστοιχη φάση του διαγωνισμού. Η αντικατάσταση, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί
από την αναθέτουσα αρχή.

•

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης ένα από τα μέλη που
απαρτίζουν τον ανάδοχο, υπαχθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4
περ. β’ της παρούσας διακήρυξης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι
απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις, βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης υπαχθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις
της παρ. 2.2.3.4 περ. β’ της παρούσας διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους προμήθειας του οχήματος, ισχύουν οι απαιτήσεις υποχρεώσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) και οι όροι του σχεδίου σύμβασης (Παράρτημα V) που
επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4.3.2. Εχεμύθεια
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθ. 21 του Ν. 4412/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης αλλά κα μετά τη λήξη ή λύσης αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή
επεκτείνεται και στο προσωπικό της, καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί
σχετικά.
Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας
κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με
όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την
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αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική
συμπεριφορά του αναδόχου.
4.4.
Υπεργολαβία
4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.
4412/2016 από υπεργολάβους, δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος
/των της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση
που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου, όσον αφορά στην
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
προβλέπονται στην παρ. 2.3.3. της παρούσας οι όροι σχετικά με τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παρ. 2.4.2. της παρούσας, εφόσον το (α) τμήμα/τα της σύμβασης, το/τα
οποίο/α ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά την ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.
5 και 6 του άρθ. 131 του Ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
(α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθ. 132
του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
(β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1. της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής του υπό προμήθεια οχήματος. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος
θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 & 6 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:
(α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και την ΥΑ 5143/5-12-2014, όπως
ισχύει, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης και
(β) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ.350 του Ν. 4412/2016 και την
ΚΥΑ 1191/14-3-2017, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού ποσού (άρθ. 64 παρ.2
Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει όλη ή μέρος της απαίτησής του σε
οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε Τράπεζα της επιλογής του.
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Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που
λαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο
και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της,
πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την
αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή.
5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
(α) εάν δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 105 Ν. 4412/2016.
(β) εάν δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 6.1 της
παρούσας διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
(α) η σύμβαση δεν υπογραφεί ή το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με
ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου γνωμοδοτικού οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθ. 74 Ν. 4412/2016,
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Εάν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθ. 206 Ν.
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο
χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
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Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205 Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος μπορεί κατά των
αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών) και 6.3
(απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρ. 205 και 205Α του Ν. 4412/2016.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1. Χρόνος παράδοσης προμήθειας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια αντικείμενο, το αργότερο εντός
οκτώ (8) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση καθυστέρησης να ενημερωθεί ο Φορέας
Διαχείρισης τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του οχήματος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 206 Ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι,
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθ. 207 Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παρατεθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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6.2.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή του οχήματος γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του
Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και το
Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά τη διαδικασία παραλαβής του
οχήματος, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος του οχήματος συνίσταται σε μακροσκοπική
εξέταση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Διαγωνισμού, μετά τους προβλεπόμενους
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικής παραλαβής - παραλαβής του υλικού με
παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 208 Ν.
4412/2016.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του
Διαγωνισμού κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Η παραλαβή του υπό προμήθεια οχήματος και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής πραγματοποιείται, εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την
παράδοσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6.1 της παρούσας διακήρυξης.
Εάν η παραλαβή του οχήματος και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Διαγωνισμού,
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου που παραλαμβάνει το όχημα.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής του Διαγωνισμού προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 Ν.
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3. Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του οχήματος, με απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί στην αντικατάσταση μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Η επιστροφή του οχήματος που απορρίφθηκε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 Ν. 4412/2016.
6.4. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ορίζεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας τουλάχιστον τριών ετών (3) ή 90.000χλμ (όποιο
επέλθει πρώτο) από την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος. Κατά την περίοδο της
εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για τη καλή λειτουργία του οχήματος και
την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία του οχήματος. Επίσης, κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας,
οφείλει να προβαίνει στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή service (συντήρηση), με
τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της
σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του, η αρμόδια Επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο, την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Διαγωνισμού συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για
την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗΣ
ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή, από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, των όρων της
διακήρυξης αυτής. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να
μπορεί ο ανάδοχος να επικαλεστεί άγνοια αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
α) Το υπό προμήθεια όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των
δράσεων του Φ.Δ., όπως αυτές ορίζονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο. Ενδεικτικά
αναφέρονται: η μεταφορά τροφής στον πυρήνα προσαρμογής ελαφιών, η μεταφορά
εξοπλισμού για την συντήρηση της κατασκευής αυτής, η επόπτευση και παρακολούθηση
ειδών και οικοτόπων και άλλων ανάλογων δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και εποπτείας της περιοχής ευθύνης του.
β) Το όχημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα Ελληνική και Διεθνή
νομοθεσία, η δε κατασκευή του να είναι στιβαρή και ασφαλής. Ο κινητήρας θα πρέπει να
διαθέτει έγκριση τύπου, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ. Ο
Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στον Φορέα κατά την παράδοση του Οχήματος
όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κυκλοφορία του. Επίσης ο προμηθευτής θα ευθύνεται
για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και πινακίδων.
γ) Το όχημα θα εξασφαλίζει κίνηση εκτός δρόμου αλλά και σε ομαλούς δρόμους.
δ) Το όχημα θα πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου.
ε) Τα κατασκευαστικά στοιχεία του θα πρέπει να πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της ΕΕ, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του με
νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.
στ) Εξωτερικά το όχημα θα είναι βαμμένο σε μεταλλικό χρώμα, που θα προτείνει η
Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης
– Σουφλίου. Επίσης από τον Φορέα θα ορισθούν οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα και
τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει.
2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Η ιπποδύναμη του οχήματος θα είναι ανάλογη του μικτού βάρους του οχήματος.
• Ο κυβισμός του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.898 κ.ε.
• Το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι ελάχιστο 1.000 κιλά.
• Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει ελκτική ικανότητα με φρένα μεγαλύτερη ή ίση των
3.100 κιλών.
• Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί πετρέλαιο (DIESEL) σαν καύσιμο και να διαθέτει
τουλάχιστον μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον έξι (6) εμπρόσθιας κίνησης και
μία (1) ταχύτητα για οπισθοκίνηση.
• Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση και σύστημα
κλιματισμού.
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• Το πλαίσιο του οχήματος κατά την περίοδο της εγγύησης δεν επιτρέπεται να
παρουσιάζει ρήγμα ή στρέβλωση για Φορτίο μέχρι 20% μεγαλύτερο του ανώτατου
επιτρεπόμενου. Εάν διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο Προμηθευτής υποχρεούται χωρίς
αντιρρήσεις να αναλάβει να επισκευάσει επιστημονικά το όχημα και κατόπιν
επιθεωρήσεως του από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, να το παραδώσει σε δύο (2)
εβδομάδες το αργότερο στην Αναθέτουσα Αρχή.
• Το τιμόνι του οχήματος θα είναι αριστερά και επίσης το όχημα θα φέρει τέσσερις (4)
πόρτες για επιβίβαση.
• Το όχημα θα διαθέτει δύο κανονικές σειρές καθισμάτων.
• Ο κινητήρας του θα είναι υδρόψυκτος, ιπποδύναμης ελάχιστης 140 ίππων με όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
• Οι εκπομπές ρύπων θα είναι μέσα στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά την
ημερομηνία πρώτης έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.
• Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες και θα
διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) .
• Το αυτοκίνητο θα φέρει χειρόφρενο ασφάλειας και θα ασφαλίζει απολύτως το όχημα
(με πλήρες Φορτίο), με κλίση οδού τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό
σημείο ταχυτήτων.
• Το ηλεκτρικό και ηχητικό σύστημα του αυτοκινήτου θα είναι το προβλεπόμενο από τον
Κ.Ο.Κ.
• Ζώνες ασφαλείας θα υπάρχουν για όλους τους επιβαίνοντες
• Το όχημα θα πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα στοιχεία
(καθρέπτες, φωτισμός νυκτός, αντηλιακά πτερύγια, κάλυψη δαπέδου εσωτερικά)
• Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική Ελληνική
νομοθεσία και τη Νομοθεσία της ΕΕ.
• Το όχημα να φέρει κλιματισμό και ηλεκτρονική ευστάθεια (ESP).
• Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των τεχνικών χαρακτηριστικών θα γίνεται σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ακολουθούνται από τον κατασκευαστή και θα δοθούν κατά την
παράδοση του οχήματος.
• Επιπλέον, θα καθοριστούν από τον προμηθευτή αναλυτικά οι έλεγχοι που πρέπει να
γίνονται σ' όλο το όχημα και θα αναφέρεται το συνεργείο στην Αλεξανδρούπολη Νομού
Έβρου, που θα τους πραγματοποιεί. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει τιμοκατάλογο των
παραπάνω περιοδικών ελέγχων και εργασιών (σε σημερινές τιμές) για πιθανή
μελλοντική συνεργασία μετά το πέρας της εγγύησης θα κατατεθεί από τον προμηθευτή,
στην προσφορά του, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής στην Αλεξανδρούπολη.
Το συνεργείο θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει ανταλλακτικά για την επισκευή. Τέλος,
για όλα τα παραπάνω θα δοθούν συγκεκριμένες διευκρινήσεις όπως τεχνικές
περιγραφές, σχέδια, τρόπος λειτουργίας των διαφόρων μηχανισμών και λοιπά στοιχεία,
έτσι ώστε να καθίσταται σαφής η εικόνα του προσφερόμενου οχήματος.
• Από τους διαγωνιζόμενους θα αναφερθούν και θα περιγραφούν αναλυτικά τυχόν άλλα
πλεονεκτήματα του προσφερόμενου οχήματος γενικά ή των επιμέρους συσκευών και
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εξαρτημάτων του, τα οποία και θα συμβάλλουν σημαντικά
προσφορών τους.

στην αξιολόγηση των

Εφοδιασμός με Βιβλία ανταλλακτικών και συντηρήσεως
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος, να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγχειρίδιο συντήρησης (ΜΑIΝΤΕΝΑΝCΕ ΜΑΝUAL), και
εφεδρικό τροχό πλήρη.
Ανεξάρτητα, αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή το υπό προμήθεια όχημα θα εισαχθεί
από το εξωτερικό θα δοθούν στο στην Αναθέτουσα Αρχή:
1. Όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία – χαρακτηριστικά και τα σχετικά έντυπα του
εργοστασίου κατασκευής από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα
στοιχεία τους.
2. Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο του γενικά και θα
τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση,
συντήρηση και επισκευή.
3. Η εγγύηση που παρέχεται για τo όχημα και οι όροι της. Όλα τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα και τεχνικά φυλλάδια
(βιβλία, εργοστασιακά ΡROSPECTUS κ.λ.π.) θα είναι τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα
και σε καμία περίπτωση το πλήθος των στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα δεν θα είναι
λιγότερο από αυτό στην Αγγλική γλώσσα. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια
(prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα
πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι
αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής
προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος
του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα
αναγραφόμενα στα prospectus ή δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να
κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου
κατασκευής του προϊόντος επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα
επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή
εκπροσώπους. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα
απορρίπτονται.
Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του προμηθευτή να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών κάθε ένας από τους υποψηφίους που
συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να υποβάλλει τον παρακάτω πίνακα των
Επακριβών Προδιαγραφών συμπληρωμένο και επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που
δεν έχει συμπληρωθεί.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει
εγγράφως και επί ποινή αποκλεισμού κάθε έναν από τους υποψηφίους που συμμετέχουν
σε αυτό το στάδιο, να δώσει διευκρινήσεις προφορικώς ενώπιον της Επιτροπής και να
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.
Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω
ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση και επίδειξη του οχήματος ή εξέταση των ζητούμενων
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ειδών εγκατεστημένων και σε λειτουργία, κάθε μέλος της Επιτροπής Ανάθεσης του
Διαγωνισμού αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά.

Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

Περιγραφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτηση

1

Προμήθεια Οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα

1.1

Γενικά
Πλήθος μονάδων

Λειτουργίας

Κυβισμός τουλάχιστον
Ιπποδύναμη
με
προδιαγραφές

Παρατηρήσεις

Ένα (1)

Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία
/ εργοστάσιο κατασκευής
Εγγύηση
Καλής
(μηχανικά μέρη)

Απάντηση

ΝΑΙ
≥ 3 χρόνια
1.898 cc

όλες

τις

Ελάχιστη 140

Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον

1.000 Kg

Καύσιμο (πετρέλαιο – DIESEL)

ΝΑΙ

Χωρητικότητα καυσίμου ≥ 70lt

ΝΑΙ

Μήκος χώρου φόρτωσης ≥ 1,45μ.

ΝΑΙ

Πλάτος χώρου φόρτωσης ≥ 1,45μ.

ΝΑΙ

Ύψος από το έδαφος
πίσω άξονας

ΝΑΙ

≥ 21 cm,

Γωνία προσέγγισης ≥ 28 μοίρες

ΝΑΙ

Ζάντες με διάμετρο ≥ 17’’

ΝΑΙ

Ελαστικά παντός εδάφους

NAI

Ελκτική ικανότητα με φρένα

≥ 3.100 Kg

Υδραυλική Κρεμαγιέρα

ΝΑΙ

Σύστημα Κλιματισμού

ΝΑΙ

Αριθμός ταχυτήτων τουλάχιστον
έξι (6) εμπρόσθιας κίνησης και μία
(1) ταχύτητα για οπισθοκίνηση

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Απαίτηση

Τύπος μετάδοσης / 4WD με
διακόπτη με επιλογή τετρακίνησης
4H / 4L
Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού
και πλευρικοί

NAI

Ζώνες ασφαλείας για όλους τους
επιβάτες

ΝΑΙ

Αριθμός Θυρών τέσσερις (4)

ΝΑΙ

Αριθμός επιβατών πέντε (5)

ΝΑΙ

Κεντρικό κλείδωμα θυρών

ΝΑΙ

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και
πίσω

ΝΑΙ

Σύστημα πέδησης με ABS

ΝΑΙ

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης

NAI

Σύστημα ηλεκτρονικού
ευστάθειας

ελέγχου

ΝΑΙ

Κοτσαδόρος με καλωδίωση και φις
ρεύματος (αποσπώμενος)

ΝΑΙ

Απαραίτητα πρόσθετα αξεσουάρ:
πυροσβεστήρας,
πλήρες
φαρμακείο, ανακλαστικό τρίγωνο
στάσης,
εξοπλισμός
αλλαγής
ελαστικού, ρεζέρβα κανονικού
μεγέθους

ΝΑΙ

Προστατευτική Μπάρα
καρότσας (Roll bar)

οροφής

ΝΑΙ

Xειρόφρενο
ασφάλειας
που
ασφαλίζει απολύτως το όχημα (με
πλήρες Φορτίο), με κλίση οδού
τουλάχιστον 10% με σβηστή
μηχανή
και
νεκρό
σημείο
ταχυτήτων.

ΝΑΙ

Ηλεκτρικό και ηχητικό σύστημα
του αυτοκινήτου το προβλεπόμενο
από τον Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

Απάντηση

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Απαίτηση

Ηχοσύστημα
με
ραδιόφωνο
AM/FM και υποδοχή CD

ΝΑΙ

Εκπομπές
ρύπων:
νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσα
στα
όρια
της
ισχύουσας
νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία
πρώτης
έκδοσης
άδειας
κυκλοφορίας. Euro 6,2 ή 6d – Temp

ΝΑΙ

Όχημα σε συμφωνία με τα
προβλεπόμενα από τη σχετική
Ελληνική νομοθεσία και τη
Νομοθεσία της Ε.Ε.

ΝΑΙ

Δύο σειρές καθισμάτων

ΝΑΙ

Χρώμα
μεταλλικό
(κατόπιν
συνεννόησης με τον Φορέα
Διαχείρισης), από χρωματολόγιο
που
διαθέτει
ο
επίσημος
εισαγωγέας

ΝΑΙ

Αυτοκόλλητα (λογότυπα του Φ.Δ.
και
του
προγράμματος
χρηματοδότησης σε συνεννόηση
με τον Φ.Δ.)

ΝΑΙ

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Χώρος και χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια οχήματος θα είναι ο ακόλουθος: στα
γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στη Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου μέχρι οκτώ (8)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται ο
ακόλουθος: τουλάχιστον 3 έτη ή 90.000 χλμ.
Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να αντικαταστήσει ολόκληρο το όχημα ή εξάρτημα του
που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή
του, στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100038678]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δαδιά, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, Τ.Κ.
68400
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης
- Τηλέφωνο: 25540 32202
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@dadia-np.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.dadia-np.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «προμήθεια ενός
οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4 με διπλή καμπίνα», CPV 34113000-2. Με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Σελίδα 56 από 81

21PROC008510354 2021-04-22

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Απάντηση:

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

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Σελίδα 61 από 81

21PROC008510354 2021-04-22

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
[] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
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[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

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

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που [……],[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
[……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
[…................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίες που ορίζονται στη σχετική
αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
[….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
[] Ναι [] Όχι
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
καθένα:
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου
4Χ4 με διπλή καμπίνα για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Επιχορήγηση
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ
5033258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής»

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα της προτεινόμενης Προμήθειας ανέρχεται σε (ολογράφως και
αριθμητικά*) ……………………………………………………………………………………Ευρώ πλέον ΦΠΑ και
(ολογράφως και αριθμητικά*) ……………………………………………………………………………… Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των
όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

(ΜΕ ΦΠΑ)

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει
ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη:

Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Τόπος – Ημερομηνία

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΥΡΩ …………….……..1

Τόπος …………………..
Π ρ ο ς2 (πλήρη στοιχεία αναθέτουσας αρχής)………………………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα
και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως, υπέρ
του / της ____________________________________________________3 μέχρι το ποσό
των ………………………….ΕΥΡΩ 1
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
…...……………………………………………..4 μεταξύ τ.………. ……………και του ……………, που αφορά στο
διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/…….. με αντικείμενο το έργο : …………4 σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. ……………. προκήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση,
ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό μας απαλλαγμένο από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

1

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α.

2

Αναγράφεται η Αναθέτουσα Αρχή.

3

4

Αναγράφεται το όνομα, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα παραπάνω στοιχεία για όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. Στην
περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο
της σύμβασης
Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
Στη Δαδιά, σήμερα _____________ μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
(1) Αφενός μεν του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ που εδρεύει στο Δήμο Σουφλίου, Νομού Έβρου,
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρό του κ.
Κωνσταντίνο Ποϊραζίδη, καλούμενο χάριν συντομίας «Ο ΦΟΡΕΑΣ»,
(2) Αφετέρου δε της/του….., που εδρεύει………… νομίμως εκπροσωπούμενης/νου για
την υπογραφή της παρούσας από………….δυνάμει του……καλούμενο/νη ….χάριν συντομίας
«Ο Ανάδοχος», έχοντας υπόψη:
1

2
3
4
5
5
6

7

8

Το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Το υπ’ αριθ. 112/28-2-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005524940)
Την υπ’ αριθ. 1377/2021 απόφαση της 162ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με την έγκριση δημοσίευσης του διαγωνισμού
Την υπ’ αριθ. 1207/2020 απόφαση της 147ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με τον ορισμό επιτροπών διαγωνισμών του Φ.Δ.
Την υπ’ αριθ. ΧΧ/22 – 04 – 2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ενός
οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα.
Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/ΧΧ – ΧΧ – 2021 προσφορά του Αναδόχου
Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2021 απόφαση της ΧΧΧης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή
καμπίνα
Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2021 απόφαση της ΧΧΧης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για
ανάδειξη οριστικού αναδόχου για προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή
καμπίνα
Την υπ’ αριθ. 448918/8-5-2019 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ω7Γ465ΧΙ8-ΓΝΞ)
Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια ενός οχήματος Φ.Ι.Χ. τύπου 4Χ4 με διπλή
καμπίνα, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις, οι οποίες περιγράφονται στο
Παράρτημα I της Διακήρυξης.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 34113000-2.
Ο ΦΟΡΕΑΣ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου
4χ4 με διπλή καμπίνα.
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Το υπό προμήθεια όχημα θα έχει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικάιδιότητες που περιγράφονται στη Διακήρυξη και στην τεχνική προσφορά του Προμηθευτή,
στην οποία τα μέρη παραπέμπουν και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Άρθρο 2
Διάρκεια
Η διάρκεια (χρόνος υλοποίησης της παρούσας), ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες από την
επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας.
Άρθρο 3
Τίμημα
Η συνολική αξία για την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4 με διπλή καμπίνα
ανέρχεται στο ποσό των ______________ € χωρίς ΦΠΑ και __________________€ με ΦΠΑ
24% (_______________ €). Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ’ολη
τη διάρκεια της σύμβασης.
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, στα πλαίσια της αριθ. 3160/04-04-2019
(ΑΔΑ: ΨΦΠΤ465ΧΙ8-ΧΞΛ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» με Κωδ.
ΣΑ2019ΣΕ27510008. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ: ΣΑΕ 275/1 σχετική
πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φ.Δ.Ε.Π.Δ – Λ – Σ. για τα επόμενα δύο έτη.
Άρθρο 4
Χρόνος και τόπος παράδοσης οχήματος
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών
από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας σύμβασης, στα γραφεία του
ΦΟΡΕΑ. Σε περίπτωση καθυστέρησης να ενημερωθεί ο Φορέας τουλάχιστον ένα (1) μήνα
πριν.
Άρθρο 5
Τρόποι πληρωμής
Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου θα καταβληθεί κατόπιν της οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του υπό προμήθεια οχήματος.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μέσω Τράπεζας, μετά την
προσκόμιση των προβλεπομένων από το άρθρο 200 παρ. 4 και 6 του Ν.4412/2016 νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση
των προμηθευομένων ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
(α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και την ΥΑ 5143/5-122014, όπως ισχύει, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης και
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(β) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ.350 του Ν. 4412/2016 και την
ΚΥΑ 1191/14-3-2017, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού ποσού
(άρθ. 64 παρ.2 Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει όλη ή μέρος της απαίτησής του σε
οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε Τράπεζα της επιλογής του.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που
λαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται
στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη
καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού
ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 6
Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του ΦΟΡΕΑ, η οποία και θα εισηγείται για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου, υπό τους όρους του άρθ. 132 Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθ. 72
παρ. 1β) του Ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού
________________ € (5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ) και χρονικής διάρκειας
αορίστου χρόνου και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του έργου.
(Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθ. 19 Ν. 4412/2016, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΦΟΡΕΑ έναντι του Αναδόχου.
Άρθρο 8
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του,
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
Ο ΦΟΡΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη σύμβαση όταν προκύπτουν
λόγοι ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ειδοποιείται τριάντα (30) ημέρες
νωρίτερα.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων
οργάνων του ΦΟΡΕΑ και είναι μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής για τη λειτουργία της
επιχείρησής του, σύμφωνα με τον νόμο, αποκλειομένης κάθε σχετικής ευθύνης του ΦΟΡΕΑ.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο Προμηθευτής ευθύνεται μόνος αυτός για κάθε παράβασή
τους.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει ακριβόχρονα και προσηκόντως τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και την ποιότητα των
προς προμήθεια ειδών και εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα εν λόγω είδη και ότι
δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά
υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση
που παρουσιαστούν ελαττώματα στο παρεχόμενο είδος ή έλλειψη των συμφωνημένων
ιδιοτήτων, ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάστασή του με δικές του αποκλειστικά
δαπάνες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια με βάση το τίμημα που
συμφωνείται στην παρούσα, που θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης,
χωρίς να δύναται να μεταβληθεί. Στο συμφωνηθέν τίμημα περιλαμβάνεται η αμοιβή του
Αναδόχου, οι οποιοιδήποτε φόροι και κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 10
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των
όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει
τις υπογραφές των νόμιμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.
Άρθρο 11
Τρόπος επικοινωνίας – γλώσσα σύμβασης
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ του ΦΟΡΕΑ και του Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές
εντολές κ.ά.) θα πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονικό
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ταχυδρομείο. Σε κάθε περίπτωση ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξή της.
Η γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και
του ΦΟΡΕΑ γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει τους όρους και τις δεσμεύσεις
μεταξύ των μερών και κατισχύει παντός άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται. Για τυχόν
θέματα που δε ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι-αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά,
η Διακήρυξη, η πράξη κατακύρωσης, η οικονομική προσφορά του Αναδόχου και, τέλος, η
τεχνική του προσφορά.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθ. πρωτ. ΧΧΧ/22 – 04 – 2021 διακήρυξης, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, οι όροι της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου.
Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές
προς την Διακήρυξη, την πράξη κατακύρωσης και την προσφορά, χωρίς να τα μεταβάλουν
ουσιωδώς. Τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες συνομολογούνται αποκλειστικά και μόνο
εγγράφως. Η μη άσκηση εκ μέρους του ΦΟΡΕΑ, μία ή περισσότερες φορές, οποιουδήποτε
δικαιώματος ή δικαιωμάτων, που παρέχονται σε αυτόν από την παρούσα σύμβαση ή τον
νόμο, δεν είναι ούτε θεωρείται ανοχή, τροποποίηση όρου ή αποδυνάμωση του
δικαιώματός του, αλλά δικαιούται να ασκήσει τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα, οποτεδήποτε το
κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό προς προστασία των συμφερόντων του, επικαλούμενο το
δικαίωμα που είχε, αλλά δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν,
υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως. Ο Φορέας Διαχείρισης έλαβε τα
δύο και ο ανάδοχος το ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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