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1.

ΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία

Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΖ

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα
Κσδηθφο NUTS
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν

Μαθξπγηάλλε 15Α
Θέξκε, Θεο/ λίθε
Σ.Κ. 57001
Διιάδα
GR122
2310 460 530 -540
2310 460 531
p.konstantinidis@thermi.gov.gr
k.georgakoudis@thermi.gov.gr
Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο ΟΜΑΓΑ Α
Γεσξγαθνχδεο Κσλζηαληίλνο ΟΜΑΓΑ Β
www.deya-thermis.gr

Αξκφδηνο ππάιιεινο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θέξκεο (Γ.Δ.Τ.Α.Θ.)
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Τπεξεζίεο Γηαλνκήο Νεξνχ, πιινγή θαη
Δπεμεξγαζία Λπκάησλ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..

β)

Οη
πξνζθνξέο
πξέπεη
www.promitheus.gov.gr

γ)

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε

1.2

λα

ππνβάιινληαη

ειεθηξνληθά

ζηελ

δηεχζπλζε

:

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg V-A
Greece - Bulgaria 2014‐2020, MIS 5022193.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (πξνκήζεηαο) ζην ζχλνιφ ηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ΔΤΡΧ (95.700,00 €), κε επί πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α.
24%, δειαδή πνζνχ είθνζη δχν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ ΔΤΡΧ (22.968,00 €), ήηνη ε
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ζπλνιηθή εθηηκψκελε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ εθαηφλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ
δηαθνζίσλ ελελήληα έμη ΔΤΡΧ (118.296,00 €).
Αλαιπηηθά :

Γηα ηελ νκάδα Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16' ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 67.500,00 € κε επί πιένλ
δαπάλε Φ.Π.Α. 24%
Γηα ηελ νκάδα Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ
απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ' ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 28.200,00 € κε επί
πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%.
Γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο ππφ ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ
(Κ.Α.) 13-01-00-0017.
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
παξνρνκέηξσλ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΖ» θαη πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν θπζηθφ αληηθείκελν:
 ΟΜΑΓΑ Α: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16. Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
παξνρνκέηξσλ εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο


ΟΜΑΓΑ Β: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ απηφκαηεο
ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε
ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ),
θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ), θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ) . Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ θαζψο θαη νη
εξγαζίεο ελζσκάησζεο ηνπο, πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηόζν γηα
ηελ ηερληθή όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
2. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020»,
3. Σνλ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α΄ 267/03.12.2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,
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4. Σνλ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
πνπ θαηήξγεζε ηνλ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α΄ 247/27.11.1995) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ,
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
5. Σνλ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»,
6. Σνλ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013», παξάγξαθνο Ε΄ «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» πνπ θαηήξγεζε ην ΠΓ 166/2003
(ΦΔΚ Α΄ 138/05.06.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο
29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,
7. Σνλ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α΄ 52/28.02.2013) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»,
8. Σνλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204/15.09.2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε
ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..),
9. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
10. Σν άξζξν 5 ηεο ππ‟ αξηζκ. 11389/1993 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ Β΄
550/1993) «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)»,
11. Σνλ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α΄ 68/20.03.2007) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
12. Σνλ Ν. 3469/2006 (ΦΔΚ Α΄ 131/28.06.2006) «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
13. Σνλ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ Α΄ 30/14.02.2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3414/2005, γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα
ζηνηρεία ηνπ Δ.Ρ.. θαη ηελ Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β΄ 1673/23.08.2007) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005», θαζψο θαη ηεο ππ‟
αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/2005 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
(ΦΔΚ Β΄ 1590/2005) «Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο»,
14. Σνλ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄ 248/07.11.2000) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
15. Σνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45/09.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
16. Σνλ Ν. 2121/1993 (ΦΔΚ Α΄ 25/04.03.1993) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,
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17. Σν ΠΓ 28/2015 (ΦΔΚ Α΄ 34/23.03.2015) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,
18. Σν ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,
19. Σελ Κ.Τ.Α. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ Β΄ 3400/20.12.2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ»,
20. Σελ Κ.Τ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΔΚ Β΄ 2677/21.10.2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
21. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/04.03.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ
χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5),
22. Σελ Τ.Α. 81896/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β΄ 1822/24.08.2015) «Δζληθνί θαλφλεο
επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο
Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ
αμηνιφγεζεο πξάμεσλ»,
23. Σνλ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ Α΄ 242/06.11.2013) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππνδίθσλ, θαηαδίθσλ
θαη θξαηνπκέλσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
24. Σνλ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α΄ 242/11.10.2002), άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ»,
25. Σνλ Καλνληζκφ 1301/2013 (L 347/20.12.2013) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006,
26. Σνλ Καλνληζκφ 1303/2013 (L 347/20.12.2013) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη
Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν
Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006,
27. Σνλ Καλνληζκφ αξηζ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014 , ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο
ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ
28. Σελ κε αξηζκ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (.Δ..) ηεο Διιάδαο (λέν Δ..Π.Α) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020
(θσδ. CCI 2014GR16M8PA001).
29. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα
ηξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ
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ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV,
30. Σελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 «ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ»,
31. Σελ Οδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 «ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ»,
32. Σελ Τ.Α. 57654/22.5.2017 (ΦΔΚ Β΄ 1781/23.05.2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
33. Σελ Τ.Α. 56902/02.06.2017 (ΦΔΚ Β΄ 1924/02.06.2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
34. Σελ κε αξηζ. B2.6f.01/10.11.2017 χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contract) ηνπ έξγνπ
"Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER
RESCUE”, απφ ην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο V-A Greece – Bulgaria 2014‐2020.
35. Σν απφ 10.11.2017 Δηαηξηθφ πκθσλεηηθφ (Partnership Agreement) ηνπ έξγνπ "Water
resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER
RESCUE”, απφ ην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο V-A Greece – Bulgaria 2014‐2020.
36. Σελ 206/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
ηεο κειέηεο θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.
37. Σελ 7/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο.
Καζψο θαη ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε
ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Οη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, σο εηδηθέο δηαηάμεηο, θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαπάλσ λνκνζεζίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ
δηθαίνπ.

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 25/01/2019 θαη ψξα 15:00 κ.κ.
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ πξψηε Φεβξνπαξίνπ 2019 , εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα11:30 π.κ.
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1.6

Γεκνζηόηεηα

Α.
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ : 65495
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε δχν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο - λνκαξρηαθέο
εθεκεξίδεο θαη ζε κία (1) εβδνκαδηαία ηνπηθή - λνκαξρηαθή εθεκεξίδα.
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε
δηεχζπλζε (URL) : www.deya-thermis.gr.
Β.
Έμνδα δεκνζηεύζεσλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο,
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
δ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή ηεξκαηηζκφ
νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη
ζπγθεθξηκέλα σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, πνιηηηθήο ή εζληθήο ζρέζεο,
νηθνγελεηαθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλαθνχο ζχλδεζεο ή θνηλνχ
ζπκθέξνληνο.
Με κέξηκλα ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπίζεο ν αλαζέησλ θνξέαο ιακβάλεη κέηξα γηα
ηε δηαζθάιηζε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ, δελ εκπιέθνληαη
ζε θαηάζηαζε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1

Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
 ε κε αξ. πξση. 4177 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί,


ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ ………....) κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο



νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά

2.1.2

Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
2.1.3

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν δέθα (10)
εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη
απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ
ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη
απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ
αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4

Γιώζζα

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.
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Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην
έγγξαθν.».
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη
ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ
Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην
λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ
ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 0510-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454
ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα εγρεηξίδηα (manuals) κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ
Αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ,
ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5

Δγγπήζεηο

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ
αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ
Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ
πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο
φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην
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πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο
ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο
εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Τπνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ παξαηίζεληαη σο Παξάξηεκα ηεο παξνχζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.

2.2
2.2.1

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ,
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
γηα ηελ θάζε νκάδα, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ :
1. ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ΔΤΡΧ (1.350,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο γηα ηελ νκάδα Α ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
2. ησλ πεληαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ΔΤΡΧ (564,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο γηα ηελ νκάδα Β ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κήλεο
κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
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2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο
επ‟ απηψλ
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟52), εθφζνλ απαηηείηαη.
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί
ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην
δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα
2.2.3 έσο 2.2.8, απνδεηρζεί φηη δελ θαιχπηεη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3

Λόγνη απνθιεηζκνύ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ)
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
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ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην
λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πλεηαηξηζκψλ ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ α) ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη
δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη β) φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή/θαη γ)
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3)
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ
πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο,
ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα` θαη
ββ` θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ
δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην
πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 253 ηνπ λ.
4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ.
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο
παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε
ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ
γεγνλφηνο.
2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ
ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
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2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη ζηελ πεξίπησζε γ) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2, κπνξεί
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε).
Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3.8. Αλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη
ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη
ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
2.2.4

Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε
απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.
2.2.5

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ:
 κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηηο 3 ηειεπηαίεο δεινχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηε
2015, 2016 θαη 2017) ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρν ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
Φ.Π.Α. θαη
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λα κελ έρεη γηα ηηο 3 ηειεπηαίεο δεινχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηε 2015, 2016 θαη 2017)
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά, αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ.

2.2.6

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ :
 Δκπεηξία φηη έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλαθείο ή αληίζηνηρεο
πξνκήζεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο κεηξεηψλ παξνρήο θαη δηαηάμεσλ κέηξεζεο λεξνχ ζε
πνζφηεηεο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο.
2.2.7

Πξόηππα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη θαη λα θέξνπλ:
 Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2015 ή αληίζηνηρν γηα ηε δηαρείξηζε
πνηφηεηαο,


Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO 14001:2015 ή αληίζηνηρν γηα ηε
Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη



Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν OHSAS 18001:2007 ή ΔΝ ISO 45001:2015 ή
αληίζηνηρν γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο,

Οη πηζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ, λα είλαη εθδφζεσο δηαπηζηεπκέλνπ νξγαληζκνχ κέινο ηνπ ΔΤΓ θαη ην
αληηθείκελν ηνπο ζα είλαη ζπλαθέο κε απηφ ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο- εγθαηάζηαζεο θαη
ζην ζθνπφ ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα πεδία ηεο πξνκήζεηαο, κειέηεο,
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ ηειεκεηξίαο, ηειεειέγρνπ- ηειερεηξηζκνχ, πδξαπιηθνχ
απηνκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ή παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ.
2.2.8

ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
(ησλ παξαγξάθσλ 2.2.6 θαη 2.2.7), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο
λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ
ζηε δηάζεζή ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ
θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
2.2.9
2.2.9.1

Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ
λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016),
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ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο
158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν
ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ
(www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά
πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

2.2.9.2

Απνδεηθηηθά κέζα

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 316 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο
εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ
εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ.
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Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ
ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε
δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην
Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή
φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε
ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1
θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη
ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε γ‟ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
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γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 306 ηνπ λ.
4412/2016.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ
άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη
φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε
ζχκβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Δάλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε
νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. Δπηπιένλ, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο,
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
Α/Α

ΔΣΟ

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ

1

2015

…

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
ΥΡΗΗ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ
…

2

2016

…

….

3

2017

…

…

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηηο βεβαηψζεηο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν. πγθεθξηκέλα, θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
απνδεηθηηθά εκπεηξίαο φηη έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζπλαθείο ή
αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο κεηξεηψλ παξνρήο θαη δηαηάμεσλ κέηξεζεο λεξνχ ζε
πνζφηεηεο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο.
Χο πέξαο ηεο απαηηνχκελεο ηξηεηνχο εκπεηξίαο απφδεημεο ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
ηθαλφηεηαο νξίδεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ΔΖΓΖ.
Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ.
Οη βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ αλάδνρν, ην ζπκβαηηθφ πνζφ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ
εκεξνκελία ηεο ζχκβαζεο, ην πιήζνο θαη αλάιπζε ηνπ είδνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απηνί
πεξηιακβάλνπλ, ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο, εάλ νη ζπκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη εάλ
πεξαηψζεθαλ εκπξφζεζκα. Γίλνληαη απνδεθηέο βεβαηψζεηο εκπεηξίαο πνπ θαιχπηνπλ είηε
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κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε ζαθή,
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Δπηπιένλ, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο κε ηηο θπξηφηεξεο εθαξκνγέο πνπ εθηέιεζε
επηηπρψο. ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ν πειάηεο, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο κε αλαθνξά
ζε πιήζνο θαη ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εθαξκνγή (ζε πεξίπησζε
έλσζεο εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ), ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο/ εθηέιεζεο, ν αξηζκφο, ε
εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο θαη ε παξνχζα θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εθαξκνγή
(νινθιεξσκέλε επηηπρψο / ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία/ ππφ εθηέιεζε). Οη πειάηεο ζα πξέπεη λα
είλαη, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο κε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο. Δάλ ν πειάηεο
είλαη δεκφζηνο θνξέαο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνβάιιεηαη αξκφδηα βεβαίσζε πνπ
ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. Δάλ ν πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεη ν ηδηψηεο. Απφ ηα πεξηερφκελα
ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη ε ειάρηζηε απαίηεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ηίζεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2.2.6 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ηεξνχληαη θαηά Νφκν νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ο πίλαθαο ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή:

Α/Α

ΠΔΛΑΣΗ

1
…

…
…

ΤΝΣΟΜΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗ
ΔΦΑΡΜΟΓΉ
(ΠΛΗΘΟ/
ΣΤΠΟ
ΣΑΘΜΧΝ)
…
…

%
ΚΑΙ
ΔΙΓΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΉ
(ΟΣΑΝ ΑΦΟΡΑ Δ
ΔΝΧΔΙ
ΔΣΑΙΡΙΧΝ
/
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ)
…
…

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙ
Α
ΟΛΟΚΛΗΡΧ
Η/
ΔΚΣΔΛΔΗ
ΣΗ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ
…
…

ΑΡΙΘΜΟ/
ΗΜΔΡΟΜΗ
ΝΙΑ/ ΠΟΟ
ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΟΤ
Α ΦΑΗ

…
…

…
…

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ πηζηνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν θαη πίλαθα ηεθκεξίσζεο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ν
θνξέαο πηζηνπνίεζεο, ην πξφηππν δηαρείξηζεο, ν ζθνπφο/ θαιππηφκελν αληηθείκελν, ν αξηζκφο
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε εκεξνκελία αξρηθήο έθδνζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο απηνχ. πγθεθξηκέλα,
πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
Α/Α

ΦΟΡΔΑ
ΠΙΣΟΠΟΙΗ
Η

1

…

2

…

3

…

ΠΡΟΣΤΠΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
EN ISO
9001:…
EN ISO
14001:…
OHSAS
18001:…/ ΔΝ
ISO45001:…

ΚΟΠΟ/
ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝ
Ο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡ.
ΠΙΣΟΠΟΙΗ
ΣΙΚΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙ
Α ΑΡΥΙΚΗ
ΔΚΓΟΗ

ΗΜΔΡΟΜ
ΗΝΙΑ
ΛΗΞΗ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ,
αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή
κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε
ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο
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εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ
θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο
θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο
ηνπο.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 254 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, ήηνη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέζν ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 1/ 80
παξ. 1 λ. 4412/2016.
2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1

Κξηηήξην αλάζεζεο

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηφζν γηα
ηελ ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη
θξηηεξίσλ:
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ζ)

Κ1

Σερληθή Πξνζθνξά

80%

Κ2

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά

20%

Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζηα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ
πίλαθα ζπληειεζηψλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζπλέρεηα.
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

νκάδα Α (κεηξεηέο)

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ζ)

____________________________________________________________________________________________________________________
ει 20 Απφ 99

19PROC004301212 2019-01-03
Κ1.1

Κιάζε αθξίβεηαο κεηξεηψλ παξνρήο (R)

40%

Κ1.2
Κ1.3

Απηνλνκία κπαηαξίαο κεηξεηψλ παξνρήο
Απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο (επζχγξακκα κήθε) κεηξεηψλ παξνρήο
Γπλαηφηεηεο δηάηαμεο θαηαγξαθήο (κλήκε, ζπλαγεξκνί θιπ)
κεηξεηψλ παξνρήο

15%
15%

Δγγπήζεηο – Υξφλνο Παξάδνζεο - Λνηπέο Πηζηνπνηήζεηο

15%

ΤΝΟΛΟ

100%

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

νκάδα Β (ρισξησηέο)

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ζ)

Κ1.5

Πεξηνρή κέηξεζεο ρισξίνπ νξγάλνπ ειέγρνπ

12,5%

Κ1.6

Αθξίβεηα κέηξεζεο νξγάλνπ ειέγρνπ ρισξίνπ

25%

Κ1.7

Μέγηζηε παξνρή/ Μέγηζηε αληίζιηςε δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ

12,5%

Κ1.8

Αθξίβεηα δνζηκέηξεζεο δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ

25%

Κ1.9

Δγγπήζεηο – Υξφλνο Παξάδνζεο - Λνηπέο Πηζηνπνηήζεηο

25%

ΤΝΟΛΟ

100%

Κ1.4
Κ1.9

Α/Α

2.3.2

15%

Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, είλαη
πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηε βαζκνινγία θαη ηελ ιεθηηθή
δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :
U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο.
Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην
κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο (ΣΒΑ) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ
ηχπν:
ΣΒΑ = 0,8 X (ΣΠ) / (maxΣΠ) + 0,2 X (minΟΠ) / (ΟΠ), όπνπ:
 ΣΒΑ: Ο ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα
 ΣΠ: Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα
 maxΣΠ: Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κεηαμχ φισλ ησλ
Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ
 minΟΠ: Ζ ρακειφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κεηαμχ φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
θνξέσλ
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 ΟΠ : Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα
Ο βαζκφο αμηνιφγεζεο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ, σο πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά
ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο.

2.4
2.4.1

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά
ηεχρε θαη παξαξηήκαηα, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβή
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο είηε
γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο (α. Μεηξεηψλ παξνρήο , β. Υισξησηψλ).
2.4.2

Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ.)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν
πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ)
910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» θαη λα εγγξαθνχλ
ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο
ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
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(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 257 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ,
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην
ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη
ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί
ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα
θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf].
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ
ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή
ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο
ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014.
Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα
πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε
απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα, ηα εγρεηξίδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014
φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε
εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,
φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
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β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα
2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
γ) ηνπο πίλαθεο Σεθκεξίσζεο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (άξζξα 2.2.9.2.Β3
θαη 2.2.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο), Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (άξζξα 2.2.9.2.Β4
θαη 2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη Πξνηχπσλ Γηαρείξηζεο (άξζξα 2.2.9.2.Β5 θαη 2.2.7 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο). Οη πίλαθεο ηεθκεξίσζεο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ζπληάζζνληαη ζε
εληαίν έγγξαθν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο.
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ
ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο
θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πεξηγξάθνληαο
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ξεηά ζην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
2.4.4

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έληππα ηα νπνία δηαηίζεληαη σο
παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην ζπκκεηέρνληα θαη λα
ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ:
 Σν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο θαη


Σνλ Πξνυπνινγηζκφ Πξνζθνξάο

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν ηεπρψλ ή/ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο
πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ζε Δπξψ, ζα πξέπεη λα αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη
νινγξάθσο (ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη
ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:
α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,
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β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.
2.4.5

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη
(6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη
νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην
πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2.
(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ),
3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 310 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία εθ παξαδξνκήο πεξηιακβάλεη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαθέινπ ηεο «Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο» ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή παξάζεζε νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ
ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ή αληηζηξφθσο (ιφγσ κε
εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –
Σερληθή Πξνζθνξά»).
ζη) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο
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παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ.
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή
Πξνζθνξά» ηελ πξψηε Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ψξα 11:30 κ.κ. κεηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία πξνζθνξψλ .


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε
επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά
ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
εκπηζηεπηηθέο.
Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ λ.
4412/2016.
3.1.2

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ
ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε κφλν ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε
πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα
ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε.
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Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά»
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο
ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 313 θαη 314 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή
βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε
ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ
ηελ ίδηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξψλνληαη κε απφθαζε
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο,
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθέξνληεο.
Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.
3.2

Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
θαηαθύξσζεο

δηθαηνινγεηηθώλ

θαηαθύξσζεο

-

Γηθαηνινγεηηθά

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή
πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε
απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο
ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε.
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Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο
ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ
κε ην ΣΔΤΓ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη
2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν χκβαζεο, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ
δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα
πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο
παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη
απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
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β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5
θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013,
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
εληφο πξνζεζκίαο πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα
ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
3.4.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα άξζξα
372 θαη 373 ηνπ Ν.4412/2012 έλδηθσλ βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
ελψπηνλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 360 έσο 367 ηνπ Ν.4412/2012
3.4.2 ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο,
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ
βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε
πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε
(15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.
2. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
3.4.3 Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ,
ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηελ ΑΔΠΠ. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πεξηέρεη ηηο
λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηεο.».
3.4.4 Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ηνπ νπνίνπ επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη,
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο
πξνζθπγήο, παξέκβαζε ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4.3 θαη θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ.
3.4.5 Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, ε νπνία
δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ.
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3.4.6 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ
ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50 ηνηο
εθαηφ (0,50%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Σν σο άλσ παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ. Δπίζεο, επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε
ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ
κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Ν.4412/2012. Καηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 366 ηνπ Ν.4412/2012.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ λ. 4412/2016,
κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα
ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην
ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη'
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ
πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο
Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπο.
4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.
2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ
Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ
ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.
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4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα
εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 336 ηνπ λ. 4412/2016.

4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Σξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ θαη
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν (είδνο, πνζφηεηα, παξαδνηέα, χςνο ζχκβαζεο) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε νπνία ζα
απνηειεί Παξάξηεκα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 338 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
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5.
5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο αλά ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε
ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ,
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) .
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη
ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.

5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ
επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ
δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε
ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε
αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο
θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ
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δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 306 ηνπ λ. 4412/2016
απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί – παξαδνζεί- ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ
Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε
εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα πιηθψλ, ρσξίο
ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ
πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζεεγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ
ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο
θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην
πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο
δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.

5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο,
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή
πξνζθπγή.
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6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξόλνο παξάδνζεο

6.1.1. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη
ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.
4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε
ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη εγθαηεζηεκέλν θαη
πιήξσο ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο
λσξίηεξα.

6.2

Παξαιαβή - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο

H παξαιαβή ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή
θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία
παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Ο πνηνηηθφο
έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη καθξνζθνπηθά.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ)
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο)
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε
βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ
αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη
εγγξάθσο εμέηαζε θαη‟ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη
(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο.
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6.3

Δηδηθνί όξνη αζθάιηζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό

Γελ πθίζηαηαη αληηθείκελν

6.4

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ
εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
Ο Πξόεδξνο
Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
παξνρνκέηξσλ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΖ» θαη πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν θπζηθφ αληηθείκελν:
 ΟΜΑΓΑ Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16'


ΟΜΑΓΑ Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ απηφκαηεο
ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε
ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ),
θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ), θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ)' .

Ζ παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αλσηέξσ νκάδσλ
Α θαη Β ζα γίλεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζηηο γεσηξήζεηο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ πδξνιεςίαο απφ ηηο 45 γεσηξήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ.
Οη ζπζθεπέο απηφκαηεο ρισξίσζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 6 δεμακελέο γηα ηελ απηφκαηε
ρισξίσζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα νδεχεη πξνο νηθηζκνχο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζηαζκψλ ζα δίλεη κία ζαθή εηθφλα ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηηο γεσηξήζεηο λεξνχ θαη ηεο πνηφηεηαο
ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ (ζην εμσηεξηθφ δίθηπν) θαη ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ γεσηξήζεσλ
δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο αληιηψλ αιιά θαη αγσγψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
δηθηχνπ. Θα ζπιιέγνληαη θαη ζα παξαθνινπζνχληαη φια ηα ζηνηρεία, ζα αμηνινγείηαη ην πνζνζηφ
δηαξξνψλ ζην δίθηπν, ε πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ επηηξέπνληαο έηζη ηε
ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (πξνκήζεηαο) αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ
ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ΔΤΡΧ (95.700,00 €), κε επί πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%,
δειαδή πνζνχ είθνζη δχν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ ΔΤΡΧ (22.968,00 €), ήηνη ε
ζπλνιηθή εθηηκψκελε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ εθαηφλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ
δηαθνζίσλ ελελήληα έμη ΔΤΡΧ (118.296,00 €).
Αλαιπηηθά :

Γηα ηελ νκάδα Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16' πξνυπνινγηζκνχ 67.500,00 € κε επί πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%
Γηα ηελ νκάδα Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ
απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ' πξνυπνινγηζκνχ 28.200,00 € κε επί πιένλ δαπάλε
Φ.Π.Α. 24%.
Ζ παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αλσηέξσ νκάδσλ
Α θαη Β ζα γίλεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

____________________________________________________________________________________________________________________
ει 38 Απφ 99

19PROC004301212 2019-01-03
Γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο ππφ ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ

(Κ.Α.) 13-01-00-0017.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο είηε
γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο (α. Μεηξεηψλ παξνρήο , β. Υισξησηψλ).
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg V-A
Greece - Bulgaria 2014‐2020
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 : ρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο
Πξνο η.. ……………………..
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΧ ……….
Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,
επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο «(ηίηινο πξνζθέξνληα)»
γηα πνζφ ………. Δπξψ. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ
αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο ………(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ)………. Γηα ηελ
«…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)…………., νκάδα ….» θαη γηα θάζε αλαβνιή ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο.
Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο απφ ην
δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε
πξσζνπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα.
ε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο
γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα
επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε,
νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή
ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή
επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε.
αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ ………… ή
κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη
καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ
άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζία
ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο
Σξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ
μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 : ρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο
Πξνο η.. ……………………..
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΧ ……….
Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,
επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…»
γηα πνζφ ……………………. Δπξψ. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή
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εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο «…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)…………., νκάδα
….» κεηαμχ η… ……………… θαη ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…».
Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο απφ ην
δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε
πξσζνπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα.
ε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο
γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα
επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε,
νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή
ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή
επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε.
αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ ………… ή
κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη
καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ
άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην
πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο
νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη
ΝΠΓΓ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ
Σξάπεδά καο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θέξκεο (Γ.Δ.Τ.Α.Θ.) πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ,
Ζιεθηξνληθφ, Γεκφζην, Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
παξνρνκέηξσλ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΖ» θαη πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν θπζηθφ αληηθείκελν:


Οκάδα Α Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16



Οκάδα Β Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ απηφκαηεο
ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε
ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ),
θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ), θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ) .

Ζ παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αλσηέξσ νκάδσλ
Α θαη Β ζα γίλεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (πξνκήζεηαο) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελελήληα
πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ΔΤΡΧ (95.700,00 €), κε επί πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%, δειαδή
πνζνχ είθνζη δχν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ ΔΤΡΧ (22.968,00 €), ήηνη ε ζπλνιηθή
εθηηκψκελε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ εθαηφλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ
ελελήληα έμη ΔΤΡΧ (118.296,00 €).
Αλαιπηηθά :

Γηα ηελ νκάδα Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16' ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 67.500,00 € κε επί πιένλ
δαπάλε Φ.Π.Α. 24%
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Γηα ηελ νκάδα Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ
απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ' ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 28.200,00 € κε επί
πιένλ δαπάλε Φ.Π.Α. 24%.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο είηε
γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο (α. Μεηξεηψλ παξνρήο, β. Υισξησηψλ).
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg V-A
Greece - Bulgaria 2014‐2020
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 25/01/2019 θαη ψξα 15:00 κ.κ. Ζ
δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ πξψηε Φεβξνπαξίνπ 2019 , εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα11:30 π.κ.
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα
ηελ θάζε νκάδα, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ :
1. ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ΔΤΡΧ (1.350,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο γηα ηελ νκάδα Α ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
2. ησλ πεληαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ΔΤΡΧ (564,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο γηα ηελ νκάδα Β ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.

Ο Πξόεδξνο
Πνλεξίδεο Παλαγηψηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1ν : Δθηέιεζε έξγσλ
Ο Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ηηο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα έρεη έλαλ ηθαλφ
επηβιέπνληα πνπ ζα είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, ζα έρεη εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα
θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ Αξκφδην Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
Ο επηβιέπσλ απηφο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο
Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ ζα είλαη ππφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ελφο έκπεηξνπ κεραληθνχ ηνπ
αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ
αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε
φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν ηνπ
έξγνπ, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε.
Ο Αλάδνρνο ζα εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο φηαλ ηειεηψλεη θάζε
κέξνο ηνπ έξγνπ θαη φηαλ ηειεηψζεη φιε ε πξνκήζεηα. Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ειέγρνπο
παξνπζία ηνπ κεραληθνχ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ, γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα φιε
ηε πξνκήζεηα.
Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο.
Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα
εθηειέζεη ην έξγν.
Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ παξεπφκελσλ εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη
αλαγθαίεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην δίθηπν
χδξεπζεο. ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εξγαζίεο εθζθαθήο ή
απνθάιπςεο ησλ αγσγψλ ή εξγαζίεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ φπσο θξεάηηα θηινμελίαο θιπ ηα
νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 2ν : Γεκόζηα Τγεία
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα κέηξα έηζη ψζηε νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη λα κελ
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα πγεία θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλεη απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
ακέζσο θάζε άηνκν πνπ απαζρνιείηαη απφ απηφλ άκεζα ή έκκεζα θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηα
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θαηάιιεια κέζα πγηεηλήο πνπ δηαηίζεληαη ή πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο
Τπεξεζίαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα πξνκεζεχζεη φινπο ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο πγηεηλήο
γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή απνθνκηδή άρξεζησλ. Απηά ηα
κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά ψζηε λα εκπνδίδνπλ θάζε πηζαλή κφιπλζε ηνπ ρψξνπ εξγαζηψλ
ή θάζε ρψξνπ πνπ αλήθεη ζηελ Τπεξεζία ή ησλ παξαθείκελσλ ηδηνθηεζηψλ.

Άξζξν 3ν : Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ
Ο αλάδνρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί θαλέλα απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ ή κέξνο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπνζέηεζε δηαθήκηζεο ή επίδεημεο θάζε είδνπο, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο
Τπεξεζίαο.
Άξζξν 4ν : Πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
Όιεο νη πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ γίλνληαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ή άιινπο
ιφγνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΗΔΔ.
Άξζξν 5ν : Υξήζε θνξεηώλ εξγαιείσλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξεηψλ εξγαιείσλ.
Άξζξν 6ν : Πνηόηεηα εξγαζηώλ
Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο θαιχηεξεο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο ηερληθήο θαη λα
εθηεινχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο.
Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν απηφ, ή ηα
αληίζηνηρα ζρέδηα.
Σα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο Πξνδηαγξαθέο εθηφο
αλ πεξηγξάθεηαη αιιηψο ζην θείκελν απηφ ή ηα αληίζηνηρα ζρέδηα.
Άξζξν 7ν : Καηαζηξνθέο πιηθώλ
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα πιηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ σο ηελ ππνγξαθή ηνπ
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ε Τπεξεζία δελ είλαη ππεχζπλε γηα φπνηα θαηαζηξνθή ζπκβεί ζηα
πιηθά πνπ απνζεθεχνληαη ζην χπαηζξν ρσξίο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο απφ ζθνπξηά,
δηάβξσζε, ζθφλε θιπ.
Όια ηα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ πδαηνζηεγή θαιχκκαηα κέρξη
ηελ ρξήζε ηνπο.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε ηα ειεθηξηθά πιηθά θαη εξγαιεία λα είλαη θαζαξά, ζηεγλά
θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Ό,ηη πιηθφ παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη θάζε δεκηά ζα
αληηθαηαζηείηε άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 8ν : Γείγκαηα
Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηνλ κεραληθφ κε δείγκαηα γηα θάζε πιηθφ θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα
απαηηήζεη ν αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο.
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Άξζξν 9ν : πκβαηηθά ζρέδηα
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο φια ηα ζρέδηα θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα έγθξηζε πξηλ ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ. Όηαλ ηα ζρέδηα
ηνπ αλαδφρνπ δελ εγθξίλνληαη ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαηλνχξγηα κέζα ζε δπν
εβδνκάδεο.
Αλ είλαη αλαγθαίν ηα ζρέδηα απηά ζα δηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ
κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο γηα ηελ
έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε έγθξηζε πνπ δίδεηαη απφ ηνλ κεραληθφ δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο
έθθξαζε γλψκεο απφ απηφλ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζρεδίαζεο, αληνρήο θιπ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ
ζχκβαζε.
Μεηά ηελ έγθξηζε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δίλεη ζηνλ κεραληθφ ηξία αληίηππα ησλ ζρεδίσλ γηα
ρξήζε ζαλ ζπκβαηηθά ζρέδηα, κέζα ζε 2 εβδνκάδεο. Όηαλ ην έξγν παξαδνζεί ν αλάδνρνο πξέπεη
λα παξαδψζεη φια ηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν ζρεδίσλ πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο.
Άξζξν 10ν : Παξάδνζε πιηθώλ
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο
ηνπ δηθηχνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ πιήξε εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ.
Άξζξν 11ν : Γνθηκέο, έιεγρνη θαη απνδνρή
Οη γεληθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη επηηφπηεο δνθηκέο ζα ηζρχνπλ εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ζηηο πξνδηαγξαθέο.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ θαη ζα πξέπεη
λα εηδνπνηεί ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ εκέξα πνπ
ζα γίλνπλ νη εξγνζηαζηαθέο ή επηηφπηεο δνθηκέο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ο αλάδνρνο ζα
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρνξήγεζε φισλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο
δνθηκέο.
Όπνην αληηθείκελν απνηχρεη λα εθπιεξψζεη ηηο πξνδηαγξαθέο δνθηκήο, ζα ππνζηεί δεχηεξε
δνθηκή εληφο κηαο εβδνκάδαο θαη φηη ηπρφλ έμνδα ζπλεπάγεηαη ε επαλάιεςε απηή βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν. Δθ λένπ απνηπρία ζηελ δνθηκή κεραλήκαηνο νδεγεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
κεραλήκαηνο.
Αλ ν κεραληθφο δελ παξίζηαηαη ζε θάπνηα δνθηκή εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ, ν αλάδνρνο ζα θάλεη
έιεγρν ζε ζπλζήθεο πνπ ζα είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ζα ππήξραλ αλ παξίζηαην.
Όιεο νη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν παξνπζία ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο
Τπεξεζίαο ζα γίλνπλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
Έιεγρνη ζα γίλνληαη ζε φια ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ ηεο
Τπεξεζίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη δνθηκέο ζα γίλνληαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ
θνηλνχ απφ ηνλ κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ αλάδνρν.
Καηά ηηο δνθηκέο φιν ην πιηθφ θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπλδεζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο
πξνζνκνίσζεο κε ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.
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Όια ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα εμνπιηζκνχ ζα ειεγρζνχλ ζην
εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο ηα πηζηνπνηεηηθά
ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ιεπηνκεξή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη
πηζηνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.
Άξζξν 12ν : Παξαιαβή
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππφςε, θάζε επηηάρπλζε εξγαζίαο ή εξγαζία
θαηά ηα αββαηνθχξηαθα, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ κεραληθνχο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη αλαγθαία
ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φιν ην ζχζηεκα ζα είλαη ηειείσο έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηελ ζπκβαηηθή
εκεξνκελία.
Ο αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο ζα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πξνζσξηλήο παξαιαβήο γηα θάζε
έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη ειεγρζνχλ. Ο αλάδνρνο ζα εθδίδεη
πηζηνπνηεηηθφ πξνζσξηλήο παξάδνζεο γηα θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
Άξζξν 13ν : Απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο
Οη παξαθάησ φξνη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη πξφζζεηνη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο
ησλ νπνίσλ ζα απνηεινχλ κέξνο:
13.1. Τπεξγνιάβνο
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε ελφο αληηγξάθνπ απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε γηα
θάζε ππεξγνιάβν. Με εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο
έσο φηνπ γίλεη δεθηφο ζην ρψξν εξγαζηψλ. Ο θχξηνο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φινπο ηνπο
ππεξγνιάβνπο ζε φια ηα ζέκαηα.
13.2. Σνπηθέο Αξρέο
Οη απαηηνχκελεο άδεηεο ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ αξρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λεξνχ,
ειεθηξηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα φια ηα ζέκαηα θαη νπνηεζδήπνηε
απαηηνχκελεο ακνηβέο ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν.
13.3. Αζθάιεηα
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ. Θα είλαη ππεχζπλνο φηη νη παξαπάλσ ππάιιεινη ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα
κε έλα ινγηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν ν νπνίνο ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο θαη
πξφθιεζε ηξαπκαηηζκνχ ζε άηνκα ή δεκηά ζε ηδηνθηεζία.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη θψδηθεο
ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζην πξνζσπηθφ πνπ ηνπ αλήθεη θαη ζε εθείλν πνπ αλήθεη ζηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην έξγνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην πκβφιαην θαη επηπξφζζεηα λα γλσξίδεη
θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν αξκφδηνο
κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο Καηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ πεξηνρή.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ππνδείμεη έλα κέινο απφ ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα
αζρνιείηαη κε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο
Τπεξεζίαο ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα
επηζθέπηεηαη ην εξγνηάμην θαηά πεξηφδνπο.
Ο αξκφδηνο κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ ππνςήθην ηνπ αλαδφρνπ γηα
νπνηνπζδήπνηε εηδηθνχο φξνπο αζθαιείαο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη ν ππνςήθηνο ηνπ
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αλαδφρνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο
παξαπάλσ δηαδηθαζίεο.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο ελήκεξν γηα νπνηεζδήπνηε
εξγαζίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ή
άιισλ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ξεηά κε φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο
νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο έηζη ψζηε λα είλαη
πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο πνπ είλαη πηζαλνί ζην εξγνηάμην ην νπνίν αλήθεη ζηελ Τπεξεζία.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ξεηά κε φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο
πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα αληίζηνηρνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο.
13.4. Δμνπιηζκόο
Όπνπ ν εμνπιηζκφο είλαη αληηθείκελν λνκνζεηεκέλσλ ειέγρσλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη
έλα πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην παξνπζηάζεη εάλ απηφ ηνπ
δεηεζεί. Κάζε ηέηνηνο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ειέγρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηελ Τπεξεζία.
Ο αλάδνρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία ή εμνπιηζκφ ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο λα έρεη
πξνεγεζεί εηδηθή άδεηα απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο νπφηε ν αλάδνρνο πξέπεη λα
ηνλ εμεηάζεη πξηλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη, πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ
αζθαιή ηνπ ρξήζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ.
13.5. Σξαπκαηηζκνί
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εηδνπνηεί ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο γηα φινπο ηνπο
ηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ παξακνλή ζηνπο ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη γηα φιεο ηηο απνπζίεο απφ
ηελ δνπιεηά πνπ απηνί είραλ ζαλ απνηέιεζκα.
13.6. Τιηθό αζθαιείαο
Οη ζπλαγεξκνί θσηηάο, ππξνζβεζηήξεο, ππξνζβεζηηθφ πιηθφ, αλαπλεπζηηθφ πιηθφ, είλαη
ζεκεησκέλα κε εηδηθέο επηγξαθέο. Ο αλάδνρνο δελ ζα εκπνδίδεη ηελ ρξήζε ηνπο θαη πξέπεη λα
αλαθέξεη θάζε δεκηά ζηα πιηθά απηά ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
13.7. Δύθιεθηα θαη πνιύ εύθιεθηα πγξά
Δχθιεθηα θαη πνιχ εχθιεθηα πγξά απαγνξεχνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθηφο θαη αλ ηα δνρεία
θαη ε ρξήζε ησλ πγξψλ απηψλ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη νη πνζφηεηεο λα είλαη
εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
13.8. Δκπόδηα ζηελ πξόζβαζε
Ο αλάδνρνο δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ή λα θιείλεη δξφκνπο θαη πεδνδξφκηα ρσξίο
ηελ γξαπηή άδεηα απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
13.9. Κύιηλδξνη αεξίνπ
Ο αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θπιίλδξνπο πεπηεζκέλνπ αέξα κέζα ζε θηίξηα ρσξίο
άδεηα ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Όπνηε ηέηνηνη θχιηλδξνη ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη
λα είλαη αζθαιείο θαη λα ηνπνζεηνχληαη φξζηνη φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ.
13.10. Πξόζβαζε από ηνλ αλάδνρν
Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη
πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο απφ δξφκνπο πνπ ππνδείρζεθαλ απφ ηνλ αξκφδην
κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
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13.11. Δίζνδνο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ ζα κπαίλεη ζε πιεκκπξηζκέλνπο ρψξνπο, αγσγνχο, containers
θιπ, ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο.
13.12. Φσηηέο
Ο αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θιφγεο ή νμπγνλνθφιιεζε ρσξίο γξαπηή άδεηα απφ
ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαλνλίζεη είηε λα ππάξρεη
ππξνζβεζηήξαο ζην ρψξν είηε ν αλάδνρνο λα δαλεηζηεί ππξνζβεζηήξεο πνπ ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνχλ θνληά ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ππξθαγηάο.
13.13. Ρύπαλζε
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ δηάζεζε ξππάλζεσλ
ζην έδαθνο, ππέδαθνο ή ζηελ αηκφζθαηξα, ηελ δηάζεζε άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ, ην ζφξπβν θαη
άιιεο ελνριήζεηο. Σίπνηα απφ φζα αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο δελ κεηαβάιιεη ηα
αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή.
13.14. Καζαξηόηεηα ρώξνπ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξαηά πάληα ηνλ ρψξν θαζαξφ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Σα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαζψο
εμειίζζεηαη ην έξγν θαη ηα πιηθά γηα απνκάθξπλζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ
έρνπλ ππνδεηρζεί ζαλ ρψξνη απνξξηκκάησλ απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. Όηαλ ην
έξγν νινθιεξσζεί φια ηα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν κε
επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ.
13.15. Τπεξρείιηζε πγξώλ
Τπεξρείιηζε πγξψλ ζε δξφκνπο ή αγσγνχο νκβξίσλ πξέπεη λα απνηξέπεηαη θαη αλ απηφ γίλεη ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
13.16. Λάζπεο ζηνπο δξόκνπο
Ο αλάδνρνο δελ ζα αθήζεη ιάζπε ζηνπο δξφκνπο είηε κέζα είηε έμσ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
Αλ είλαη αλαγθαίν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο απφ ηηο ιάζπεο.
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο
Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Παζηά Θενδώξα
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΆΡΘΡΟ 1ν : Τινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο/ Αγθαηάζηαζεο – Πνηληθέο ξήηξεο – Πιεξσκέο
Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξαδνζεί φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε έμη (6) κήλεο, κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ
πεξαησζεί πιήξσο φιεο νη πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ηεο παξνχζεο.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ,
ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ε νπνία ζπκθσλείηαη απφ ηψξα ζε
έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεο αμίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρεη παξαδνζεί, γηα θάζε βδνκάδα
θαζπζηέξεζεο. Σν ζχλνιν ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
αμίαο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα
ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη θαηά ζηάδηα ή εληαία κε ηελ ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ
πξσηνθφιισλ γηα θάζε ζηάδην. Ζ ππνγξαθή απηψλ ησλ πξσηνθφιισλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ πιεξσκή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνλ
εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία
βεβαίσζε φηη ν εμνπιηζκφο δνθηκάζηεθε ζην εξγνζηάζην θαη πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ φζν θαη θάζε επηκέξνπο κνλάδα ρσξηζηά.
Αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, ε Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη λα
ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνκεζεπηή. ε
πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ππνρξενχηαη ζε αιιαγή ηνπ εμνπιηζκνχ. ε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη πάιη απφθιηζε, απνξξίπηεηαη είηε νιφθιεξν ην ζχζηεκα είηε ην
ηκήκα εθείλν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνθαιεί ηελ απφθιηζε. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ην ζχζηεκα ή ηε ζπζθεπή κε άιιε κέζα ζε δχν (2) εκεξνινγηαθέο
εβδνκάδεο. ε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί λα ην θάλεη, δελ γίλεηαη πξνζσξηλή παξαιαβή θαη
θαηαπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο Τπεξεζίαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθψλ ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ. Δπίζεο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε θιεζεί, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ εγγχεζεο.
Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο
ηνπ ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, απφ επηηξνπή
παξαιαβήο. Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθήο παξαιαβήο επηζηξέθνληαη νη εγγπήζεηο
θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή .
ΆΡΘΡΟ 2ν : Δπεμεγήζεηο – Γηνξζώζεηο – πκπιεξώζεηο
Όιεο νη εηαηξείεο ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
έρνπλ δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηα πκβαηηθά Σεχρε.
Με εμαίξεζε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ γξαπηά απφ ηελ Τπεξεζία νχηε ε Τπεξεζία νχηε
θάπνηνο ππάιιεινο ηεο έρεη ηελ εμνπζία λα εμεγήζεη ζε πξφζσπα ή εηαηξείεο πνπ ζα
ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηελ ζεκαζία ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πξνδηαγξαθέο, ηηκέο, ζρέδηα
θιπ, ή φηη πξέπεη ή δελ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη απνδεθηή ε
πξνζθνξά ή νηηδήπνηε άιιν ζέκα ην νπνίν ζα δεζκεχζεη Τπεξεζία ή ζα επεξεάζεη ηελ θξίζε
ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε
ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε.
Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα επηζθεθηεί θάζε ρψξν πνπ αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα παξνπζία
ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ψζηε λα βεβαησζεί γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξηλ ππνβάιιεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηνξζψζεη, δηεπθξηλίζεη, ζπκπιεξψζεη, ηξνπνπνηήζεη
θάπνηα ζεκεία ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην ηεχρνο ηεο
δηαθήξπμεο πξνζεζκίεο.
ΆΡΘΡΟ 3ν : Τπέξβαζε Πξνϋπνινγηζκνύ
Ζ Τπεξεζία κε θαλέλα ηξφπν ή θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δέρεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ
γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη ηελ ηειηθή παξαιαβή εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Γηαθήξπμε. Δπίζεο δελ δέρεηαη αληηπξνζθνξέο.
ΑΡΘΡΟ 4ν : Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνλνήζεη γηα δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη. Όιεο νη
δηαδηθαζίεο απνδνρήο ζα ζπκθσλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ ηεο
Τπεξεζίαο, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 5ν : Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ
Ο πξνκεζεπηήο ζα ειέγρεη ηηο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο
θαη ζα έρεη έλαλ ηθαλφ επηβιέπνληα πνπ ζα είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, ζα έρεη
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εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο.
Ο επηβιέπσλ απηφο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο
Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ ζα είλαη ππφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ελφο έκπεηξνπ κεραληθνχ ηνπ
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ
αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε
φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν
ηνπ έξγνπ, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε.
Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο φηαλ ηειεηψζεη ην
έξγν. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθηειέζεη ειέγρνπο παξνπζία ηνπ κεραληθνχ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ,
γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα φιν ην έξγν θαη ν πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ην
πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο.
Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη κε δηθφ ηνπο θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα
εθηειέζεη ην έξγν.
ΆΡΘΡΟ 6ν : Πξόηππα/ Νόκνη/ Αδεηνδνηήζεηο
Πξφηππα λννχληαη φζα γεληθά δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (BSI) ή
ηελ Γηεζλή Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή (IEC) ή ην Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (ΗΔΔ) ή ηελ
Γηεζλή Σειεγξαθηθή θαη Σειεθσληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCITT) ή ηελ Γηεζλή
Ραδηνειεθηξηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCIR) ή ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (ISO). Αλ ν
πξνκεζεπηήο ζέιεη λα πξνκεζεχζεη πιηθά ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο αθνινπζψληαο θάπνηνπο
άιινπο θαλνληζκνχο πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο. Ο
πξνκεζεπηήο ζα δίλεη, αλ ηνπ δεηεζεί κεηαθξαδφκελν ζηα Διιεληθά θάζε θαλνληζκφ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε πνπ έρεη εγθξηζεί ελαιιαθηηθά ζηα αγγιηθά, αλ δελ ππάξρεη
κεηάθξαζε ηνπο ζηα Διιεληθά.
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζε φινπο ηνπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θαη λα εηδνπνηεί
φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο έξγσλ ππνδνκήο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη άιισλ) πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ
ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη πξνβιεθζεί ην
θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ή ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ φπσο ζα
δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
Οπνηαδήπνηε δεκηά πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ
πξνκεζεπηή θαη απνθαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή φισλ
ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζρεδηαζκνχ ψζηε ε Τπεξεζία λα κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο
αλαγθαίεο εγθξίζεηο γηα ην πιηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζρέζε κε ην εθηεινχκελν έξγν.
ΆΡΘΡΟ 7ν : Γεκνζηόηεηα έξγνπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη
πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα, πνπ ζα ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία.
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ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο
Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Παζηά Θενδώξα
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ: Σερληθή Πεξηγξαθή

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύληνκε Πεξηγξαθή πζηήκαηνο
θνπφο ηνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ κεηξεηψλ παξνρήο ζηηο γεσηξήζεηο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ πδξνιεςίαο απφ ηηο 45 γεσηξήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ.
Οη ζπζθεπέο απηφκαηεο ρισξίσζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 6 δεμακελέο γηα ηελ απηφκαηε
ρισξίσζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα νδεχεη πξνο νηθηζκνχο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζηαζκψλ ζα δίλεη κία ζαθή εηθφλα ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηηο γεσηξήζεηο λεξνχ θαη ηεο πνηφηεηαο
ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ (ζην εμσηεξηθφ δίθηπν) θαη ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ γεσηξήζεσλ
δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο αληιηψλ αιιά θαη αγσγψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
δηθηχνπ. Θα ζπιιέγνληαη θαη ζα παξαθνινπζνχληαη φια ηα ζηνηρεία, ζα αμηνινγείηαη ην πνζνζηφ
δηαξξνψλ ζην δίθηπν, ε πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ επηηξέπνληαο έηζη ηε
ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.
Αλακελόκελα νθέιε
Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία λα θάλεη νξζφηεξε ρξήζε ησλ
πδαηηθψλ ηεο πφξσλ, λα παξαθνινπζεί ηελ παξνρή λεξνχ θαη ηδηαίηεξα ηελ πνηφηεηά ηνπ ζην
δίθηπφ ηεο θαη λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί ζα
απνθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε ζην ζχζηεκα. Δθηφο ηνπ πξνθαλνχο νθέινπο ηεο κέηξεζεο ηεο
παξνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ζηνηρεηψδεο γηα κία ππεξεζία
χδξεπζεο, ζα παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο νξζφηεξεο ρξήζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.
ηηο δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ ζα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο απηφκαηεο
ρισξίσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ είλαη
εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ.
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
παξνρνκέηξσλ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΖ» θαη πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν θπζηθφ αληηθείκελν:
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ΟΜΑΓΑ Α 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζαξάληα πέληε (45) κεηξεηψλ
παξνρήο DN100, PN 16'. Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
παξνρνκέηξσλ εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.



ΟΜΑΓΑ Β 'Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία έμη (6) ζπζηεκάησλ απηφκαηεο
ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε
ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ),
θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ), θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ). Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή
βαξύηεηαο ηόζν γηα ηελ ηερληθή όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο
Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Παζηά Θενδώξα
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιφγσ πξάμε αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη απαξαίηεηα,
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν δελ ζπκθσλνχλ νη πξνκεζεπηέο ή δελ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαηά
ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο ζα αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ
εθπιεξψλνπλ. Δίλαη απνδεθηέο ηερλνινγίεο ηζνδχλακσλ ή/ θαη θαιχηεξσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ
αξθεί απηφ λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε πιήξε ζηνηρεία.
ΟΜΑΓΑ Α. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεηξεηώλ Παξνρήο
Οη κεηξεηέο ζα είλαη θιαληδσηνί, δελ ζα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη
ειεθηξνκαγλεηηθνί ή καγλεηηθνχ πεδίνπ ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο
ηερλνινγίαο ε νπνία δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο.
Οη κεηξεηέο ζα έρνπλ ξπζκηζηεί θαη δνθηκαζηεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπο εληφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ θαη κπνξνχλ λα είλαη είηε ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο είηε απηφλνκνη ελέξγεηαο
κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε απηνλνκία ηνπο λα δηαζθαιίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 12 έηε, ππφ
ζπλήζε ρξήζε θαη ε θιάζε αθξίβεηάο ηνπο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή.
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί κεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ Δπξσπατθή
νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ. ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα
Ζ1 ή Β+Γ ή Β+Σ). Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα έρνπλ φκνηα ή θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά
φπσο πεξηγξάθνληαη, αλά δεηνχκελε δηάζηαζε, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:


Γηαηνκή DN100



Μφληκε Παξνρή Q3=100m3/h



Κιάζε Αθξίβεηαο R>400
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Παξνρή Έλαξμεο Καηαγξαθήο Qstart≤0,05 m3/h



Κιάζε Πίεζεο Λεηηνπξγίαο ΜΑΡ16



Κιάζε Απψιεηαο Πίεζεο ΓΡ63



Κιάζε Θεξκνθξαζίαο Σ30

Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη κεηξεηέο ζα είλαη
ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΝ14154 (ή άιιν αλαγλσξηζκέλν σο ηζνδχλακν πξφηππν
θαηαζθεπήο).
Ζ πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ ή αζηνρηψλ ηκεκάησλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο
εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, κε θφιιεζε ή άιιε ηερλνινγία επηδηφξζσζεο, κε μέλε χιε απαγνξεχεηαη,
εμαηξνχληαη ηα ζεκεία ζχλδεζεο δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία ηπρφλ απνηεινχλ
θαηαζθεπαζηηθή αλαγθαηφηεηα.
Οη θιάληδεο ζχλδεζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΔΝ10921 (ή άιιν αλαγλσξηζκέλν σο ηζνδχλακν πξφηππν θαηαζθεπήο) θαη ηνπο ινηπνχο ζρεηηθνχο
Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή ζχλδεζε. Οη κεηξεηέο ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζην δίθηπν κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ ηεκαρίσλ ηα νπνία ζα είλαη
θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ θαη ην θφζηνο ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε
ζπκκεηέρνληα.
Ο κεηξεηήο ζα πξέπεη λα θέξεη θάιπκκα πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο ελδείμεσλ απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ.
Ζ άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο - ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη
νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα.
Ζ κεηξνινγηθή θιάζε ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή γηα νξηδφληηα ζέζεο
εγθαηάζηαζεο ζην δίθηπν δε ζα πξέπεη λα απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα
αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή.
Οη κεηξεηέο ζα θέξνπλ ςεθηαθή έμνδν παικψλ κε έλδεημε ηεο δηεχζπλζεο ηεο ξνήο εμφδσλ γηα
ζχλδεζε κε ηνλ πθηζηάκελν ηνπηθφ απηνκαηηζκφ ηνπ θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ. Δπηζπκεηή είλαη ε
χπαξμε αλαινγηθήο εμφδνπ 4-20mA, μεξήο επαθήο (open collector) θαη άιισλ ππνδνκψλ
εμαγσγήο ζεκάησλ. Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο
θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, κε δπλαηφηεηα έλδεημεο
θάζε κηαο, ελψ ε δπλαηφηεηα απηή ζα παξέρεηαη κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμφδνπο επηιερζεί. Ζ
ζχλδεζε ησλ κεηξεηψλ κε ηνλ πθηζηάκελν απηνκαηηζκφ ηνπ θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ δελ είλαη
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. Δπζχλε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη κφλν ε
πδξαπιηθή πξνζαξκνγή ηνπ κεηξεηή ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο.
Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή άιιεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία
ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή έληνλεο
ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία αλάγλσζεο, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:


Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή



Ζ ζηηγκηαία παξνρή
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Ζ δηεχζπλζε ηεο ξνήο



Οη κνλάδεο κέηξεζεο



Έλδεημε ζπλαγεξκνχ θαη



Δπίπεδν θφξηηζεο κπαηαξίαο

Οη κεηξεηέο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ
πεδίνπ, ηεο αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερλνινγίαο κέηξεζεο
ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο επηξξνήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ν
πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία.
ε εηδηθή ζέζε επί ηνπ κεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ ζα πξέπεη θαη‟
ειάρηζηνλ λα αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία MID θαη ζπγθεθξηκέλα:


Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή.



Σν κνληέιν ηνπ πδξνκεηξεηή



Ζ κεηξνινγηθή θιάζε



Ζ νλνκαζηηθή παξνρή



Σν έηνο θαηαζθεπήο.



Ζ θιάζε πίεζεο (ΜΑΡ).



Ζ θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ)



Σε Πηψζε πίεζεο ΓΡ



ήκαλζε CE θαη



Σν ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ.

Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε
ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη
ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο.
Γηα θαηαζθεπαζηηθά, θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο. Οη πξνζθεξφκελνη
κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ68 θαη λα
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο.
Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα αθφκα
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην δηεξρφκελν λεξφ ππάξρνπλ θεξηά πιηθά ή ζπγθέληξσζε αέξα.
Ρπζκίζεηο - Γνθηκέο
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Ζ ξχζκηζε θαη ε δνθηκή φισλ ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη νη ζρεηηθέο
δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ πδξνκεηξεηψλ πηζηνπνηεκέλν θαηά EN17025 απφ
αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα πηζηνπνίεζεο
θνξέσλ δηαπίζηεπζεο.
Οη παξνρέο δνθηκήο (εθηφο ηεο ξχζκηζεο) ζα είλαη θαηά ειάρηζην ηξεηο ( 3 ). Οη δχν παξνρέο
δνθηκήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ε Q1 θαη ε Q2 φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν
ΔΝ 14154 θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 γηα ηελ θιάζε αθξίβεηαο R ησλ κεηξεηψλ, ελψ ε ηξίηε
παξνρή δνθηκήο ζα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Q2 θαη Q4 θαη ζα είλαη επηινγήο ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
Αθξίβεηα ελδείμεσλ - Μέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα
Σα κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα ζε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο νξίδνληαη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ
14154 θαη είλαη ηα αθφινπζα:


Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Q4 ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 2% θαη



Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Q2 (εμαηξνχκελεο) ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 5%



Ζ κεγίζηε απψιεηα πίεζεο νθεηιφκελε ζηνλ πδξνκεηξεηή, πξέπεη λα είλαη <0,63 bar
κεηαμχ ηεο ειαρίζηεο θαη ηεο κφληκεο παξνρήο (ΓΡ63).

Αληνρή ζηελ πίεζε
Οη κεηξεηέο πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ νπνία είλαη
θαηαζθεπαζκέλνη, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή ειαηηψκαηα. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε
πίεζε (ΜΑΡ) νξίδεηαη ζηα 16 bar
ηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλήο
απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα:


Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο



Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο



Γηάγξακκα θακπχιεο πηψζεο πίεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο
ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή

ζε



Γηάγξακκα θακπχιεο ζθάικαηνο
ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή

ζε



Πίλαθαο κεηξνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο

ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο



Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην νπνίν ν πξνκεζεπηήο ζα
απαληάεη παξάγξαθν αλά παξάγξαθν ηε ζπκθσλία ή κε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
____________________________________________________________________________________________________________________
ει 59 Απφ 99

19PROC004301212 2019-01-03
θαη ζα παξαπέκπεη ην αθξηβέο ζεκείν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο απφ ην νπνίν
απνδεηθλχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκφξθσζε (π.ρ. Σερληθφ θπιιάδην, ζει.1, παξ.2).


Σελ έγθξηζε ηχπνπ MID ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο
αλαγλσξηζκέλνπ ηλζηηηνχηνπ ηεο Δ.Δ.



Σελ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο



Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ θνξέα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο (σο ηειηθφ πξντφλ) γηα πφζηκν λεξφ, ην νπνίν ζα
βξίζθεηαη ζε ηζρχ.



Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ
παξνρήο



Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο απφ ηνλ νίθν
θαηαζθεπήο θαη ην ζπκκεηέρνληα δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξαιαβή



Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ17025 ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ
παξνρήο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν νίθνο θαηαζθεπήο



Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ
παξνρήο



Έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ παξνρήο ην νπνίν
ζα είλαη 100% φκνην κε απηά πνπ πξνζθέξεη ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ

MID

ηνπ

εξγνζηαζίνπ

εθδφζεσο

θαηαζθεπήο

ησλ

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο
Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Παζηά Θενδώξα
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ

____________________________________________________________________________________________________________________
ει 60 Απφ 99

19PROC004301212 2019-01-03
ΟΜΑΓΑ Β.
Υισξίσζεο

Σερληθέο

Πξνδηαγξαθέο

πζηεκάησλ

Απηόκαηεο

Με ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ
λεξνχ θαη ηελ απνιχκαλζε, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε κειέηε ηνπηθνχο
ζηαζκνχο (δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ) δηαηάμεηο παξαθνινχζεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
απηφκαηεο ρισξίσζεο.
ηηο δεμακελέο ηνπ δηθηχνπ ζα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο ρισξίνπ ηνπ
παξερφκελνπ λεξνχ, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη απφ θεληξηθφ ειεγθηή θαη επίζεο ζα εθηειείηαη
απηφκαηε ρισξίσζε κε ρξήζε δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ θαη ινηπψλ παξειθνκέλσλ ζχλδεζεο.
Κάζε δηάηαμε ζα απαξηίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ:
 πζθεπή Διέγρνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ αλά δηάηαμε)


Γνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ αλά δηάηαμε)



Πνδνβαιβίδα – Δχθακπηε σιήλσζε Αλαξξφθεζεο ΡΔ κε πισηήξα (2ηκρ αλά δηάηαμε)



Γηαθξαγκαηηθή βαιβίδα 4 ιεηηνπξγηψλ (2ηκρ αλά δηάηαμε)



Ρπζκηδφκελε βαιβίδα έγρπζεο ζε ζσιήλσζε (1 ηκρ αλά δηάηαμε)



Καιψδην απηνκαηηζκνχ –ζήκαηα εηζφδνπ αληιίαο (input signal cable) (1 ηκρ αλά δηάηαμε)



Καιψδην απηνκαηηζκνχ –ζήκαηα εμφδνπ αληιίαο (output signal cable) (2 ηκρ αλά δηάηαμε)



Φίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ αλά δηάηαμε)



Αληιία δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ αλά δηάηαμε )

Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
πζθεπή Διέγρνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πεξηνρή κέηξεζεο:

0,00–20,0 mg Cl2,ClO2
0,00–2,00 mg Cl2,ClO2

Καιηκπξάξηζκα Cl2:

Υεηξνθίλεηα κε βάζε ην απνηέιεζκα θσηνκεηξηθήο
αλάιπζεο

Οζφλε:

LCD (νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ) πςειήο αλάιπζεο
κε έλδεημε
Cl2.

Αλαινγηθή έμνδή ζήκαηνο:

4-20 mA γηα Cl2

Μέγηζην θνξηίν ζήκαηνο:

500 ohm

Δπαθέο εμφδνπ (ξειέ):

1 επαθή ζπλαγεξκνχ (ΝΟ/ ΝC), 2 επαθέο ειέγρνπ

Max ηάζε / ηζρχ επαθψλ:

250 V, 6 A
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ήκα εηζφδνπ:

Απφ επηηεξεηή παξνρήο λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο:

0–50oC

ρεηηθή πγξαζία:

Μέγηζηε 90% ζηνπο 40oC

Σάζε ιεηηνπξγίαο:

230 V, 50/60 Hz

Πξνζηαζία:

IP65

Σχπνπ ειεθηξφδην Cl2:

Αθξίβεηα κέηξεζεο:

Αλνηρηνχ ηχπνπ ηξηψλ ειεθηξφδησλ
α)Ζιεθηξφδην κέηξεζεο επγελή
κέηαιιν Au
b) Hιεθηξφδην αλαθνξάο Ag/AgCl
c) αληηειεθηξφδην αλνμείδσηνο
ράιπβαο
±5% κέγηζην

Διάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα κέηξεζεο:

0,02 ppm ειεπζέξνπ ρισξίνπ (OCl-+HOCl) ή ClO2

Αλαπαξαγσγηθφηεηα:

±3% κέγηζην

Υξφλνο απφθξηζεο:

<1 min

Αηζζεηήξην δεηγκαηνιεςίαο:

Ναη, ελζσκαησκέλν, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ειεγθηήο
ζε παξνρή λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο <20 l/h

Απαηηνχκελε παξνρή
λεξνχ δεηγκαηνιεςίαο:
Πίεζε εηζφδνπ λεξνχ
δεηγκαηνιεςίαο:
Πίεζε εμφδνπ λεξνχ
δεηγκαηνιεςίαο:
Δίζνδνο–έμνδνο
λεξνχ
δεηγκαηνιεςίαο

20-60 l/h

Σνπνζέηζε ζπζθεπήο:

Δπηηνίρηα

0,3–4 bar
Max 4 bar
Δχθακπηνο ζσιήλαο 6/12 mm, DN8

Γνζνκεηξηθή αληιία
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Σχπνο Αληιίαο:
Σχπνο θηλεηήξα:

Γηαθξαγκαηηθή δνζηκεηξηθή κε κεραληθή
θίλεζε δηαθξάγκαηνο (φρη
Ζιεθηξνκαγλεηηθή)
Βεκαηηθφο κε κεηαβιεηή ηαρχηεηα θαηάζιηςεο

Μέγηζηε παξνρή:

6,0 lt/h

Ρχζκηζε παξνρήο:

Υεηξνθίλεηε: ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα 0.1% (=6 ml/h)
έσο 100% (=6,0 l/h) κέζσ ηαρχηεηαο θαηάζιηςεο
Απηόκαηε: κε ζήκα ηχπνπ παικνχ (επαθή
ρσξίο ηάζε) γηα κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο
θαηάζιηςεο κε παξνρή 0,0008 έσο 0,81
ml/παικφ

•Manual mode
•Contact mode
ήκαηα εηζφδσλ πνπ κπνξεί λα
δερηεί:

•
•

Παικνχο ζπρλφηεηαο εκβνιηζκνχ
εθθίλεζε–θξάηεζε απφ απφζηαζε
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ήκαηα εμφδσλ πνπ δίλεη:

•
•
•

Δπαθή βιάβεο αληιίαο
επαθή εκβνιηζκνχ
επαθή ρακειήο ζηάζκεο ρεκηθνχ

Αθξίβεηα δνζηκέηξεζεο:

±1%

Μέγηζηε πίεζε:

10 Βar

Μέγηζηε αλαξξφθεζε:

Έσο 6,0 m.w.c.(έσο 2,0 m.w.c. θαηά ιεηηνπξγία
εμαέξσζεο)

Μέγηζην ημψδεο πγξνχ:

50 mPas

Θεξκνθξαζία αληινχκελνπ
πγξνχ:

-10 έσο +45νC

Τιηθφθεθαιήο:

PVC

Τιηθφβαιβίδσλ:

PVC / FKM / Ceramic

Τιηθφ O-rings:

FKM

Τιηθφ δηαθξάγκαηνο:

PTFE (Teflon)

ηφκηα ζχλδεζεο:

PVC, γηα εχθακπηε ζσιήλα PE 4x6,6x9,9x12 θαη PVC
6x12 mm

Ζιεθηξνθηλεηήξαο:

Βεκαηηθφο κνλνθαζηθφο 100-240, 12 W,
IP65/NEMA4X, κε θαιψδην ηξνθνδνζίαο
(1,5 m) θαη βχζκα
25 A κε 230 V γηα 2 ms

Ρεχκα αηρκήο:
Σνπνζέηεζε:
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξ.:

ε θάζεηε ή νξηδφληηα επηθάλεηα ζε πιαζηηθή βάζε πνπ
πεξηιακβάλεηαη
0 έσο +45νC

Πνδνβαιβίδα – Δχθακπηε σιήλσζε Αλαξξφθεζεο ΡΔ κε πισηήξα
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Παξνρή αλαξξφθεζεο:

Max. 60 l/h

Τιηθφ θαηαζθεπήο:

PE

Πνδνβαιβίδα:

Με θίιηξν αλαξξφθεζεο (0,8 mm) θαη
αλεπίζηξνθε βαιβίδα(κε θεξακηθή κπίιηα)

Πισηήξαο ζηάζκεο:

Δλζσκαησκέλνο, 2 ζεκείσλ κε απφζηαζε 60 mm

Γηαθφπηεο ζηάζκεο:

Σχπνπ reed NO/NC, Max. 48 V, 0,5 A, 10 VA

Καιψδην:

5,0 m κε ζηξνγγπιφ θηο (M12)

ηφκην ζχλδεζεο:

PE, γηα εχθακπηε ζσιήλα PE 4/6,6/9,9/12 θαη PVC
6/12 mm
FKM / EPDM

O-ring:
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Γηαθξαγκαηηθή βαιβίδα
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Σχπνο βαιβίδαο:

Γηαθξαγκαηηθή κε ειεχζεξν ξπζκηζκέλν ειαηήξην

Σνπνζέηεζε:

ηελ ζσιήλσζε θαηάζιηςεο

Πίεζε αληίζιηςεο:

1–5 bar, αξρηθή ξχζκηζε εξγνζηάζηνπ 3 bar

Τιηθφ δηαθξάγκαηνο:

NBR επελδεδπκέλε κε PTFE (Teflon)

Τιηθφ O-rings:

Viton, EPDM

ηφκηα ζχλδεζεο:

PVC, γηα εχθακπηε ζσιήλα PE 4/6,6/9,9/12 θαη
PVC6/12 mm

Ρπζκηδφκελε βαιβίδα έγρπζεο ζε ζσιήλσζε
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Αλεπίζηξνθε βαιβίδα:
πείξσκα ηνπνζέηεζεο:

Σχπνπ κπίιηαο (PVC/Viton/Glass) κε ειαηήξην απφ
HastelloyC
Αξζεληθφ G1/2"

Πίεζε ιεηηνπξγίαο:

Max 16 bar ζε 20νC, max 10 bar ζε 40νC

Δκβαπηηζκέλν κήθνο:
Οιηθφ κήθνο:

62 mm
118 mm

Τιηθφ O-rings:

Viton

ηφκην ζχλδεζεο αληινχκελνπ
πγξνχ:

PVC, DN4/8 γηα εχθακπηε ζσιήλα PE4x6,6x9,9x12
θαη PVC 6x12 mm

Καιψδην απηνκαηηζκνχ –ζήκαηα εηζφδνπ αληιίαο (input signal cable)
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πιήζνο θαισδίσλ:
Μήθνο θαισδίνπ:
ήκαηα:

Σέζζεξα (4Υ0,34 mm2)
2m
Αλαινγηθφ ζήκα 0/4-20 mA, επαθέο ρσξίο ηάζε,
remote on-off

Καιψδην απηνκαηηζκνχ –ζήκαηα εμφδνπ αληιίαο (output signal cable)
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πιήζνο θαισδίσλ:

Σέζζεξα (4Υ 0,34 mm2)

Μήθνο θαισδίνπ:

2m

ήκαηα:

Βιάβε αληιίαο, ζηάζκε ρεκηθνχ, αλαινγηθφ
ζήκα 0/4-20 mA

Φίιηξν δείγκαηνο
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Φίιηξν λήκαηνο 50 κm
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Αληιία δεηγκαηνιεηςίαο
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Παξνρή:

3,2 m³/h

Μαλνκεηξηθφ:

60 m

Πίεζε ιεηηνπξγίαο:

10 bar

Γηαηνκή ζχλδεζεο:
Αληινχκελν πγξφ:
Θεξκνθξαζία πγξνχ θαηά ηελ
ιεηηνπξγία:
Σάζε ιεηηνπξγίαο:
Πξνζηαζία:

G 1½‟‟
Νεξφ
60˚C
1x230 V 50Hz
IP44 Class F

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επί πνηλήο απνθιεηζκνύ
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλήο
απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα:


Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ



Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ



Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην νπνίν ν πξνκεζεπηήο ζα
απαληάεη παξάγξαθν αλά παξάγξαθν ηε ζπκθσλία ή κε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ζα παξαπέκπεη ην αθξηβέο ζεκείν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο απφ ην νπνίν
απνδεηθλχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκκφξθσζε (π.ρ. Σερληθφ θπιιάδην, ζει.1, παξ.2).



Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ



Τπεχζπλε Γήισζε ζηνηρείσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ



Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ νίθν/ ηνπο νίθνπο
θαηαζθεπήο θαη ην ζπκκεηέρνληα δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξαιαβή



Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ/ ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
εμνπιηζκνχ
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο
Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Παζηά Θενδώξα
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο
____________________________________________________________________________________________________________________
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Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ
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19PROC004301212 2019-01-03

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ: Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ
εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ θαη
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο
δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ
Αξηζ. Μειέηεο: 12/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

(ΟΜΑΓΑ Α)

Α/Α

Πεξηγξαθή Δίδνπο

Σεκάρηα

Σηκή κνλάδαο
(€)

ζύλνιν
(€)

1

ΟΜΑΓΑ Α
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία κεηξεηψλ παξνρήο DN100, PN 16.

45

1.500,00 €

67.500,00 €

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)

67.500,00 €
16.200,00 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

83.700,00 €

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο

Παζηά Θενδώξα

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

____________________________________________________________________________________________________________________
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

Α/Α

Πεξηγξαθή Δίδνπο

(ΟΜΑΓΑ B)

Σεκάρηα

Σηκή κνλάδαο
(€)

ζύλνιν
(€)

6

4.700,00 €

28.200,00 €

ΟΜΑΓΑ Β

1

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ
απηφκαηεο
ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ
νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή
αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε
ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα
αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ),
θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ),
θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ).

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)

28.200,00 €
6.768,00 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

34.968,00 €

ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο

Παζηά Θενδώξα

Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

____________________________________________________________________________________________________________________
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19PROC004301212 2019-01-03
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΥ: Σηκνιόγην Μειέηεο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ
εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ θαη
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο
δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ
Αξηζ. Μειέηεο: 12/2018

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

Α/Α

1

Πεξηγξαθή Δίδνπο

(ΟΜΑΓΑ Α)

Σηκή κνλάδαο (€)
Αξηζκεηηθώο

Σηκή κνλάδαο (€)
Οινγξάθσο

1.500,00 €

Υίιηα πεληαθφζηα
ΔΤΡΧ

ΟΜΑΓΑ Α
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
κεηξεηψλ παξνρήο DN100, PN 16.

Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ παξνρνκέηξσλ εληφο έμη (6) κελψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο

Παζηά Θενδώξα

Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ

____________________________________________________________________________________________________________________
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

Α/Α

Πεξηγξαθή Δίδνπο

(ΟΜΑΓΑ Β)

Σηκή κνλάδαο (€)
Αξηζκεηηθώο

Σηκή κνλάδαο (€)
Οινγξάθσο

4.700,00 €

Σέζζεξηο ρηιηάδεο
επηαθφζηα ΔΤΡΧ

ΟΜΑΓΑ Β

1

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ
θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ,
ζπζθεπή ειέγρνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1
ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα
κε εχθακπηε ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ),
βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1
ηκρ), θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ),
θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ)

Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηόκαηεο
ρισξίσζεο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΘΔΡΜΗ ΜΑΡΣΙΟ 2018
πληάρζεθε

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα ΣΤ ΓΔΤΑΘ

Γεσξγαθνύδεο Κσλζηαληίλνο

Παζηά Θενδώξα

Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ
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19PROC004301212 2019-01-03
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Υ: Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ
εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ θαη
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο
δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ
Αξηζ. Μειέηεο: 12/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Πεξηγξαθή Δίδνπο

Σεκάρηα

1

ΟΜΑΓΑ Α
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία κεηξεηψλ παξνρήο DN100, PN 16.

45

(ΟΜΑΓΑ Α)

Σηκή κνλάδαο
(€)

ζύλνιν
(€)

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο πξνζθέξσλ

____________________________________________________________________________________________________________________
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19PROC004301212 2019-01-03
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Πεξηγξαθή Δίδνπο

Σεκάρηα

(ΟΜΑΓΑ B)

Σηκή κνλάδαο
(€)

ζύλνιν
(€)

ΟΜΑΓΑ Β

1

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ
απηφκαηεο
ρισξίσζεο δεμακελψλ θάζε έλα εθ ησλ
νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ, ζπζθεπή ειέγρνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1 ηκρ), δνζνκεηξηθή
αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα κε εχθακπηε
ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ), βαιβίδα
αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1 ηκρ),
θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ),
θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ).

6

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο πξνζθέξσλ

____________________________________________________________________________________________________________________
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19PROC004301212 2019-01-03
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΙ: Σηκνιόγην Πξνζθνξάο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Τ.Α.Θ)
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 15Α, 57001 ΘΔΡΜΗ
Σει: 2310-460538,
Fax: 2310-460531

Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία παξνρνκέηξσλ
εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ θαη
ζπζηεκάησλ απηόκαηεο ρισξίσζεο
δεμακελώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ
Αξηζ. Μειέηεο: 12/2018

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

1

(ΟΜΑΓΑ Α)

Σηκή κνλάδαο (€)
Αξηζκεηηθώο

Πεξηγξαθή Δίδνπο

Σηκή κνλάδαο (€)
Οινγξάθσο

ΟΜΑΓΑ Α
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
κεηξεηψλ παξνρήο DN100, PN 16.
Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ παξνρνκέηξσλ εληφο έμη (6) κελψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξνζθέξσλ
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

(ΟΜΑΓΑ Β)

Σηκή κνλάδαο (€)
Αξηζκεηηθώο

Πεξηγξαθή Δίδνπο

Σηκή κνλάδαο (€)
Οινγξάθσο

ΟΜΑΓΑ Β

1

Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ρισξίσζεο δεμακελψλ
θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ,
ζπζθεπή ειέγρνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ (1
ηκρ), δνζνκεηξηθή αληιία (2ηκρ), πνδνβαιβίδα
κε εχθακπηε ζσιήλσζε θαη πισηήξα (2ηκρ),
βαιβίδα αληίζιηςεο (2 ηκρ), κνλάδα έθρπζεο (1
ηκρ), θαιψδηα ζεκάησλ εηζφδνπ/ εμφδνπ (3 ηκρ),
θίιηξν δείγκαηνο (1 ηκρ) θαη αληιία
δεηγκαηνιεςίαο (1 ηκρ)
Παξάδνζε θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηόκαηεο
ρισξίσζεο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξνζθέξσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΙΙ – Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΔΤΑ ΘΔΡΜΖ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……]
- Αξκφδηνο ππάιιεινη: [θνο Κσλζηαληηλίδεο Πέηξνο 2310 460546 ΟΜΑΓΑ Α & θνο
Γεσξγαθνχδεο Κσλζηαληίλνο 2310 460538 ΟΜΑΓΑ Β]
- Σειέθσλν: [……]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [……]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ
CPV): [……]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
[……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
[ ]
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
ii
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ [……]
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα,
ηνπ
άξζξνπ
20:
ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην,
«θνηλσληθή
επηρείξεζε»iv
ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία
ή
κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη,
ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,
ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην
κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο
ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε

Απάληεζε:

[ ] Ναη [] Όρη

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

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

α) [……]

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

____________________________________________________________________________________________________________________
ει 76 Απφ 99

19PROC004301212 2019-01-03
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγνv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο,
ζπκπιεξώζηε
ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ
εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε
ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

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

Σξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία [] Ναη [] Όρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινποvi;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα α) [……]
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ)
Καηά
πεξίπησζε,
επσλπκία
ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Σκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ [ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν [……]
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Εάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά [……]
κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε,
ηνλ ζθνπό …):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη []Ναη []Όρη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
κνξθή ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ
ηεο
ζχκβαζεο
πνπ
ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο
θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο
πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα
ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν
(ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii·
2. δσξνδνθίαix,x·
3. απάηεxi·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxii·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαοxiii·
6.

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο
βάξνο
ηνπ
νηθνλνκηθνύ
θνξέα
ή
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv ην νπνίν είλαη κέινο
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6),
ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

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

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή
ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvi
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]

β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή
ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xviii
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε
ζρεηηθνχ
ιφγνπ
απνθιεηζκνχ
xix
(«απηνθάζαξζε») ;
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Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxx:

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο [] Ναη [] Όρη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεοxxi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο
δηαπηζηψζεθε
ε
αζέηεζε
ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxii

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] γ.1) [] Ναη [] Όρη
Όρη
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
-[……]·
-[……]·
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
Δάλ λαη, λα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
αλαθεξζνχλ
[……]
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
κε
πηζαλή Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
δηθαίνπxxiv;
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε [] Ναη [] Όρη
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxv :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ
ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ)
ζε
νπνηαδήπνηε
αλάινγε
θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα
απφ
παξφκνηα
δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
-[.......................]
Δάλ λαη:
-[.......................]
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο
εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό [] Ναη [] Όρη
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxvii;
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο κέηξα απηνθάζαξζεο;
πιεξνθνξίεο:
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο [] Ναη [] Όρη
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε […...........]
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε [] Ναη [] Όρη
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
[.........…]
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή [] Ναη [] Όρη
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεοxxix;
[...................…]
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή [] Ναη [] Όρη
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο
ζχκβαζεο, [….................]
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε κέηξα απηνθάζαξζεο;
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο [] Ναη [] Όρη
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
παξφκνηεο θπξψζεηο;
πνπ ιήθζεθαλ:
Δάλ
λαη,
λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο [……]
πιεξνθνξίεο:
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: [] Ναη [] Όρη
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη
λα
επεξεάζνπλ
νπζησδψο
ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ
επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ Απάληεζε:
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ.
4 λ. 3310/2005xxxi:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. [] Ναη [] Όρη
4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξσζε
όισλ
ησλ
απαηηνύκελσλ Απάληεζε
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο […]
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, εγγξάθσλ):
αλαθέξεηε:
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
[] Ναη [] Όρη
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνξέαο:
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα [ …] [] Ναη [] Όρη
εγθαηάζηαζήο ηνπ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Απάληεζε:
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ έηνο:
[……]
θχθινο
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή έηνο:
[……]
θχθινο
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ή,
έηνο:
[……]
θχθινο
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ (αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο [……],[……][…]λφκηζκα
είλαη ν εμήο xxxiii:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα λφκηζκα
πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ λφκηζκα
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν λφκηζκα
εμήο:
θαη/ή,
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ [……],[……][…] λφκηζκα
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxiv:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, εγγξάθσλ):
αλαθέξεηε:
[……][……][……]
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε […................................…]
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη
δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε
ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο:
4)Όζνλ
αθνξά
ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο (πξνζδηνξηζκφο
ηεο
απαηηνχκελεο
xxxv
αλαινγίεο
πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvi -θαη
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ε αληίζηνηρε αμία)
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη
πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έρνπλ σο εμήο:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε
επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ
ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή [……..........]
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, εγγξάθσλ):
αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε .
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxvii, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα
έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ
θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxviii, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο
θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxix:
2)
Ο
νηθνλνκηθφο
θνξέαο
κπνξεί
λα
ρξεζηκνπνηήζεη
ην
αθφινπζν
ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxl, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα
αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο
πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη
ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο
αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή

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

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα
ειέγρσλxli φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό
δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν,
φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ
απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη
ηα
αθφινπζα
κέηξα
πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία
ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

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

[] Ναη [] Όρη

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
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έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα [] Ναη [] Όρη
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα
νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα
νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα [….............................................]
πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
πζηήκαηα
δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο
θαη Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα
πξόηππα
δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα [……] [……]
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα
ή
πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
[……] [……]
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, εγγξάθσλ): [……][……][……]
αλαθέξεηε:
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή
θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ
πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο [….]
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο
κνξθέο
απνδεηθηηθψλ
εγγξάθσλ, [] Ναη [] Όρηxliv
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθάxliii, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlv
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ
πνπ αλαθέξνληαηxlvi, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlvii.

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά
έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α],
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν,
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ)
κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

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

Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ
κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη
πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη
ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ
ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη
νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iii

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

v

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

vi

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα
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επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008, ζ. 42).
viii

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

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

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

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

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

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

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

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xvii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xviii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

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

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

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

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

xxiii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

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

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

xxvi

Άξζξν 73 παξ. 5.

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

xxviii

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

xxix

Πξβι άξζξν 48.

Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxx
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Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην
(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxi

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

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

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

xxxv

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

xxxvi

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

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

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

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

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

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

xliii

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.

xliv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvi

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

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