Α∆ΑΜ : 19PROC005149891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆Ω∆/ΣΟΥ

Ρόδος, 21 Iουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ. : 5631

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆/νση :Πλ. Ελευθερίας 1, ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
85131 ΡΟ∆ΟΣ
Πληροφορίες :Α. ∆ικαίου
Τηλέφωνο : 2241 3 60543
FAX
: 2241 3 60635
e-mail: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α/Α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ : 76126/ 2019
Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισµού για την µεταφορά αλληλογραφίας και ταχυµεταφοράς
Περιφ. Ενότητας ∆ωδ/σου

ΟΜΑ∆Α Α : Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 3 έτη (κωδικός CPV
64110000-0 Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) προϋπολογισµού 60.000,00 € µε φπα

ΟΜΑ∆Α Β : Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 3 έτη (κωδικοί : CPV
64100000-7 Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδροµείων ) προϋπολογισµού 54.000,00 € µε φπα

ΟΜΑ∆Α Γ : Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς δειγµάτων για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 3 έτη (κωδικοί
: CPV 64100000-7 Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδροµείων ) προϋπολογισµού 6.000,00 € µε
φπα

Αναθέτουσα αρχή : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ρόδος, Ιούνιος 2019

Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ANTONIA
DIKAIOU
Ημερομηνία:
2019.06.21
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www.promitheus.gov.gr
του
Ε.ΣΗ.∆Η.Σ

∆ιάρκεια Υλοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Από ενάρξεως της σύµβασης και

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για τρία έτη

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) : ΝΑΙ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 ( ΦΕΚ 102 Α 2004 ) « Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία
της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ και ιδίως το άρθρο 5 αυτού».
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/144-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Το Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/2015) απόφαση.
4. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
6. Το άρθρο 24 του Ν. 2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κατά την
προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών».
7. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων».
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9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
10. Το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14/τ.Α/2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
11. Το άρθρο 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα
εταιρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και
άλλες διατάξεις».
12. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.
318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθµίσεις.».
13. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ.20, του 1ου Άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,
Προµηθειών και Υπηρεσιών », όπως ισχύει.
15. Την µε αρ. πρωτ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/2013) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
16. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
17. Την υπ' αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Κύρωση
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».
18. Την υπ' αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα
«Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο».
19. Την υπ' αριθµ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ 1876/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα
«Καθορισµός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών
πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης µέσω των ΚΕΠ
(Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλµένων Γραφείων».
20. Την υπ' αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/τ.Β/2013) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Ρυθµίσεις
για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς
χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήµατος για τη γνωστοποίηση
εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙ∆ µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆».
21. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
22. Το άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α/2009).
23. Την υπ’ αριθµ. 13289/2015 (ΦΕΚ 1716/τ.Β/2015) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός ηµερήσιων και
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
24. Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό
δίκαιο)
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25. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόµων και Π.∆. εκδοθείσες λοιπές διατάξεις καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που αναφέρεται ρητά ή απορρέει από τα οριζόµενα στη παρούσα ∆ιακήρυξη και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆ κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν
αναφέρεται ρητά ανωτέρω.
26. Τις ανάγκες διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό και εξωτερικό των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Νοµού ∆ωδ/σου) και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του
Νοµού καθώς και τις ανάγκες επείγουσας αλληλογραφίας µε υπηρεσίες ταχυµεταφορών.
27. Τις µε αριθ.213/2019 και 214/2019 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για
έγκριση δέσµευσης ποσού (Α∆Α :ΨΨΟΣ7ΛΞ-0ΡΩ).για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την έγκριση
όρων διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού µεταφοράς αλληλογραφίας και ταχυµεταφοράς ΠΕ ∆ωδ/σου για
τρία έτη (Α∆Α :6ΥΓΥ7ΛΞ-6ΕΣ).
26. Την µε αρ. πρωτ. 5605/10-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (µε Α∆Α:
ΨΨ557ΛΞ-ΟΝΦ) στον ΚΑΕ 072 του ΦΟΡΕΑ 0823α των οικ. ετών 2019-2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜ Ε
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ,για την
ανάθεση παροχής υπηρεσίας « α) ΟΜΑ∆Α Α: Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών για την ΠΕ
∆ωδ/σου για 3 έτη

έτη

β) ΟΜΑ∆Α Β: Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 3

γ) ΟΜΑ∆Α Γ: Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς δειγµάτων για την ΠΕ ∆ωδ/σου για 3 έτη

» όπως αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογιζόµενης αξίας 120.000,00
Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.)

2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή
3. Η διάρκεια υλοποίησης, εκτιµάται ότι θα είναι από υπογραφής της σύµβασης και για τρία έτη.
4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµερών, από την ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ και στον Ελληνικό Τύπο.
Η προκήρυξη θα δηµοσιευθεί επίσης και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01/07/2019
ώρα 08:00πµ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/07/2019
ώρα 20:00µµ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. Π1/2390/2013 Υπουργικής
Απόφασης µε θέµα «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της
παρούσης
Οι άνω κατηγορίες υποψηφίων θα πρέπει :
(α) έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους
καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη
τουλάχιστον, την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια
από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.).
(β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδροµικών δραστηριοτήτων.
(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδροµικό έργο
χωρίς καµία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής, µε συγκεκριµένη συχνότητα.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν προσφορά.
Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η απαίτηση για απασχόληση και λειτουργία, που αναφέρεται
παραπάνω, πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα µέλος αυτής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην ανωτέρω παράγραφο (α).
∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:
•

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

•

Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης,
η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.

•

Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή τους σε
διαγωνισµούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία.

•

Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε
τρόπο.

•

Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση και
υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δικαιώµατος διαχείρισης
ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που:
•

Είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία.

•

Είναι εναλλακτικές, σε σχέση µε τις ζητούµενες υπηρεσίες.

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
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5.1 Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου τύπου .pdf µε
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
5.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
5.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε
την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
6. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους τουλάχιστον για εκατόν
ογδόντα(180) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών.
7. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
8. Κατά τα λοιπά ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί Κρατικών Προµηθειών
και τα παρακάτω Παραρτήµατα που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής των Προσφορών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Συµπληρωµατικοί Γενικοί Όροι ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής - Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της
Σύµβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ : Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: Σχέδιο Σύµβασης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προσφορές
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
2) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/τ.Α/2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/τ.Α/2013) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και στο Ν. 4412/2016. Με την
οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το Σύστηµα ηλεκτρονική απόδειξη.
3) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
4) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αφορούν στο διαγωνισµό θα
προσκοµίζονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού και σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισµένους φακέλους µε τα στοιχεία του διαγωνισµού (πλήρης
τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, αριθµός της ∆ιακήρυξης και καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». Η πρωτότυπη εγγύηση
συµµετοχής θα περιέχεται στον σφραγισµένο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Π.Ε. Ρόδου, Τµήµα
Προµηθειών, Πλ. Ελευθερίας 1, 85131, ∆ιοικητήριο, Γραφ.16, και η παραλαβή φωτοαντιγράφου της µε
έξοδα του ενδιαφερόµενου γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της
∆ιακήρυξης µέσω courier, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη
και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (όπως
επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα
µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική
µορφή µέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr . Η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και
ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της
σελίδες (Website).
Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης
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Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που
θα ζητηθούν σύµφωνα µε τις προθεσµίες και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται στην
Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µόνο από εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς. Τα αιτήµατα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, µε το
κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών, υποβάλλονται µε άλλο
τρόπο, ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
τα κάτωθι σηµεία επαφής :

Επίσηµη Επωνυµία : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆/νση Οικονοµικού ∆ωδ/σου, Τµήµα
Προµηθειών ,Πλ. Ελευθερίας 1 , ∆ιοικητήριο, 85131 ΡΟ∆ΟΣ
Τηλέφωνα:
2241360543,2241360665-602 FAX 2241360635
Χώρα : Ελλάδα
Σηµεία επαφής
Υπόψη : Α. ∆ικαίου, Μ. Λυριστής (όροι διακήρυξης, τεχνικό µέρος)
e-mail: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr , m.lyristis@rho.pnai.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι συµµετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για κάθε οµάδα προµήθειας
(Α, Β,Γ) που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη.
1. Περιεχόµενο προσφορών.
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
1.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο
περιλαµβάνονται :
1.1.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου τύπου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 11 της
υπ’ αριθµ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Α) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παρ 1, 2, και 3 του
άρθρου 11 της υπ’ αριθµ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε΄ της ∆ιακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζεται από αυτόν στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο)
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι :
•
•
•

Για την ΟΜΑ∆Α Α :
Για την ΟΜΑ∆Α B :
Για την ΟΜΑ∆Α Γ :

970,00 €
872,00 €
100,00 €

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:
I. αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς
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II. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
III. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
IV. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη
προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.
4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του ίδιου νόµου.
V. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την οποία θα
πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της
καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα
στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο
VI. Βεβαίωση της ΕΕΤΤ πιστοποίησης του δικτύου του στο οποίο να περιλαµβάνεται πλήρης
κατάσταση του δικτύου της επιχείρησης.
VII. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών
Γ) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του ν. 4412/2016 το
οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα
µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, διαφθορά, απάτη,
τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία,
καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ.
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75, ήτοι
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια, τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κλπ.
γ) είναι εγγεγραµµένοι στα επαγγελµατικά/εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος – µέλος
εγκατάστασής τους
Το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή και βρίσκεται στο παράρτηµα Ζ της διακήρυξης αφού
συµπληρωθεί στις ακόλουθες ενότητες του :
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (συµπληρώνονται τα Α,Β,Γ)
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (συµπληρώνονται τα Α,Β,Γ)
ΜΕΡΟΣ VI : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση Β και το ΤΕΥ∆
υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο
του συνεταιρισµού.
( ∆ιευκρίνιση : Αναφορικά µε την υπογραφή του εντύπου ΤΕΥ∆ ισχύει το άρθρο 79Α του ν.4412/2016.
Συγκεκριµένα, κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆ είναι δυνατή µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα εννοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό. )
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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∆) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον συµµετέχουν
στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
Ε)

Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή
απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση
συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί
κατά τις κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό.

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε
περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση
των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:
i.

την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,

ii.

την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα
αναφέρονται ονοµαστικά,

iii.

το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση
του έργου,

iv.

τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας,

v.

τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,

vi.

ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις
ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,

vii.

ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,

viii.

ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα
διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των
υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά
την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή,

ix.

ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για
την τήρηση των όρων της σύµβασης.

ΣΤ) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ,
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και
τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε
τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου
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Ζ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα προς τούτο
υποχρέωση, φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1.1.1 του παρόντος
άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού των συµµετεχόντων από το διαγωνισµό.

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι προσφορές υποβάλλονται στην
Ελληνική γλώσσα.

1.1.2. Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
κάτωθι:
Α) Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγοµένου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
τύπου .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
1.Παρουσίαση της φυσιογνωµίας (PROFILE) του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, για τη διαµόρφωση
σαφούς αντίληψης περί της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην
καλή εκτέλεση της σύµβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού εξοπλισµού – µεταφορικών µέσων
και των εγκαταστάσεων – υποκαταστηµάτων ή συνεργαζόµενων καταστηµάτων, που διαθέτει για την
καλή εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
2. Κατάλογο µε παρόµοια έργα που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από το διαγωνιζόµενο,
µε αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, στην ηµεροµηνία
ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συµβάσεων κλπ.
3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να διαθέτουν σύστηµα µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003. Οι µετρήσεις πρέπει να
παρέχονται από Ανεξάρτητο Φορέα που διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 Σύστηµα
διαχείρισης Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα
διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων µετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα.
Β) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά
στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν»)
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
- Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισµένους φακέλους µε
τα στοιχεία του διαγωνισµού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, αριθµός
της διακήρυξης και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». Η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής θα περιέχεται στον σφραγισµένο
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Επισηµαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός
της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που
δεν έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Αναφορικά µε την επικύρωση των απαιτουµένων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 1
του Ν. 4250/2014.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσηµες µεταφράσεις γίνονται
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και
συµβολαιογράφους, πιστοποιηµένους από τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τους φορείς.

1.2. Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
προσφέροντα.
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ειδικότερα, ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το
οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, τον πίνακα της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆΄.
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για την εκτέλεση των εργασιών, η δε συνολική τιµή θα
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
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Οι τιµές για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη, θα
περιλαµβάνουν και τον Φ.Π.Α.,
Μειοδότης θεωρείται αυτός που έχει τη χαµηλότερη τιµή µε τον ΦΠΑ στα είδη του Παραρτήµατος ∆ .
Eπισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιµές θα αναφέρονται για κάθε µία εργασία χωριστά και στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε
µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της
διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
1.3 Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστηµα ηλεκτρονική
απόδειξη.
1.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινήσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, κατόπιν
εγγράφου της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µετά την σχετική γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής
Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από την
Γνωµοδοτική Επιτροπή.
∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.5 Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, ο οποίος
προσµετράται από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισµό, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη ∆ιακήρυξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η υπηρεσία που διενεργεί
το διαγωνισµό θα απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτηµα προς τους διαγωνιζόµενους, πριν την λήξη της ισχύος
των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι
οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και στην περίπτωση αποδοχής της παράτασης να
ανανεώσουν τις εγγυήσεις συµµετοχής αν δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Όσοι διαγωνιζόµενοι δεν
απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται από τα
επόµενα στάδια του διαγωνισµού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν τον
χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, εφόσον τους ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς
τους πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της
ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
1.6 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές .
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.7 Εµπιστευτικότητα – Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εµπιστευτικές.
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Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εµπιστευτικού Χαρακτήρα» και
να το επισηµάνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
1) Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από τα µέλη που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους
της ένωσης.
Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συµφωνία συνεργασίας των µελών της. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:
i) αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου του µέλους ένωσης/κοινοπραξίας για συµµετοχή του στο
∆ιαγωνισµό και στην ένωση,
ii) αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος των εργασιών που αναλαµβάνει κάθε µέλος της
ένωσης στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την
υλοποίηση των εργασιών,
iii) δηλώνεται ένα µέλος ως πληρεξούσιος - συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το
συντονισµό όλων των µελών της ένωσης (leader), αναφορικά µε το περιγραφόµενο στη ∆ιακήρυξη
αντικείµενο.
2) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3) Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 11-07-2019 και ώρα 10:00πµ µέσω του αρµόδιου
πιστοποιηµένου στο σύστηµα συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Γνωµοδοτική
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού , εφαρµόζοντας τις κείµενες
διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και των «Οικονοµικών Προσφορών».
Η αποσφράγιση θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 µετά την τροποποίηση του
από το άρθρο 43 του ν.4605/2019.
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά», και «Οικονοµικών Προσφορών» οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή:
-

προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων των «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
- Τεχνική Προσφορά» και των «Οικονοµικών Προσφορών» των συµµετεχόντων

-

συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης συνολικά και των 2 σταδίων σε τρία
αντίτυπα, όπου τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωµοδοτεί για την
προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον υποψήφιο ανάδοχο το οποίο
και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει
απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισµό.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος για την αποδοχή ή
την απόρριψη της προσφοράς τους.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό δύνανται να απευθύνουν αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 του
παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»
υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
Υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του διαγωνισµού (πλήρης τίτλος της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και αριθµός της ∆ιακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκοµιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

4.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
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(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 ήτοι :
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης, και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2),
(3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης.
β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 4.1.(α).1.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης, και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία.
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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(5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις,
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.(α) και 4.1.(β) αντίστοιχα.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης Απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το προαναφερόµενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο µητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του
αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου
4.1.(α).1.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.α.(2), 4.1.α.(3) και 4.1.α.(4) εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων 4.1.β.(2), 4.1.β.(3) και 4.1.β(4) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.γ.(2).
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.

Σηµειώνεται ειδικά ότι:
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.

4.2 ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά,
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ο αριθµός τηλεφώνου µε τον οποίον θα
έρχεται σε επικοινωνία η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού ∆ωδ/σου, Τµήµα Προµηθειών Π.Ε. Ρόδου.
Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών των παραγράφων 4.1 και 4.2, το
Σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους.
Όταν ο συµµετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά των
παραγράφων 4.1 και 4.2 η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή, ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση των παραγράφων
(Β) και (Γ) του άρθρου 1.1.1, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1 και 4.2 του παρόντος άρθρου καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του οικονοµικού φορέα, η υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισµού αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική
ενηµερότητα του οικονοµικού φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον
οικονοµικό φορέα µη ενήµερο φορολογικά η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό οφείλει εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να
προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της
παραγρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και από την οποίαν να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω
φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω του αρµόδιου
πιστοποιηµένου στο σύστηµα συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Γνωµοδοτική Επιτροπή
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού , εφαρµόζοντας τις κείµενες διατάξεις
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή:
- προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»
-

συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», σε τρία αντίτυπα, όπου γνωµοδοτεί για την οριστική κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον προσωρινό ανάδοχο το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισµό.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» η
Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος για την τελική
επιλογή του αναδόχου.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό απευθύνουν αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών
που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆’. Η
προσφερόµενη τιµή δίνεται ανά είδος σε κάθε οµάδα (Α, Β, Γ) όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην
τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α.
2. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το
σύστηµα. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. ή για την περίπτωση των ταχυδροµικών
υπηρεσιών δεν υφίσταται, αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια υπηρεσία).
3. Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€). Οι αριθµοί θα αναγράφονται αριθµητικώς µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία και
ολογράφως. Προσφορά που δεν δίνεται σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3α. Η προµήθεια υπόκειται στις κατωτέρω κρατήσεις :
α) - Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 0,07% επί της καθαρής
αξίας.
- Χαρτόσηµο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
β) Φόρος εισοδήµατος Ν.2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας
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της υπηρεσίας, ο οποίος αποδίδεται στην αρµόδια Εφορία από την αρµόδια Υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής,
Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προµηθευτή σχετική
βεβαίωση.
3β. Ο ΦΠΑ (24%) θα βαρύνει την Υπηρεσία και δεν θα συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς.
4. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού.
7. Μειοδότες θα αναδειχτούν οι προσφέροντες τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών ( Α,Β,Γ) .
8. Οι προσφερόµενες τιµές θα δεσµεύουν τον ανάδοχο από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης έως και για τρία έτη .

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1) Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
β. Την ποσότητα και την τιµή
γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία.
δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της ∆ιακήρυξης καθώς και µε το σχέδιο
σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη ∆ιακήρυξη.
ε. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2) Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3) Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο προσφέρων µπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
4) Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία
στον αλλοδαπό προσφέροντα. Στην περίπτωση που η πληρωµή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5) Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα
από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 παραγρ.4 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μετά τη σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κάθε ενδιαφερόµενος ο
οποίος έχει συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζηµιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και να ζητήσει προσωρινή προστασία, ακύρωση της παράνοµης
πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ή ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα.
Σύµφωνα µε την παρ. 8 του αρ. 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη
διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων και τροποποίησης αυτών, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Βιβλίο IV
του Ν.4412/2016 άρθρα 345-374 περί «Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
Σύµφωνα µε την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν. 4412/2016, ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρη γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από
τη σύναψη της σύµβασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 άρθρα 345-374 περί
«Έννοµης Προστασίας κατά τη Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
Οι ανωτέρω προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισµό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i)παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται
το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη
ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή
των αναγκών σε σχέση µε το δηµοπρατούµενο έργο. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι
συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον Ν.2513/1997 (ΦΕΚ
139/τ.Α/1997) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηµατικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
\
Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της Προϋπολογισθείσας
∆απάνης της ∆ιακήρυξης χωρίς Φ.Π.Α.
Στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης αναγράφονται τα ύψη των εγγυητικών επιστολών ανάλογα των
οµάδων Α,Β,, για τις οποίες συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος.
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∆εν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα παραπάνω
αξία.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που προβλέπει η ∆ιακήρυξη .
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση,
(2) ο αριθµός της ∆ιακήρυξης,
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της,
(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυµία και διεύθυνση).
Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγύηση συµµετοχής είναι:
α. Τον εκδότη.
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
γ. Τον αριθµό της εγγύησης.
δ. Την σχετική ∆ιακήρυξη, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και το είδος της παροχής
υπηρεσίας
ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
στ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντα από
την Υπηρεσία.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης, το είδος της προµήθειας.
γ. Τον εκδότη.
δ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. [Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από τον συµβατικό χρόνο].
ε. Τον αριθµό της εγγύησης.
στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
ζ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
θ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
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ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
Γ. Εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.
∆. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Ε. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 1.2.3 του
άρθρου 11 της υπ’ αριθµ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης.
ΣΤ. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για τρία έτη.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύπτουν λόγοι
ανωτέρας βίας, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής την οποία αµελλητί κοινοποιεί στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε
περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής
υπηρεσιών του αναδόχου της οποίας αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή,
η εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών διακόπτεται µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Νοτ.Αιγαίου, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος ο ανάδοχος
παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών
για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για τις υπηρεσίες εντός Ρόδου καθώς και τις Περιφερειακές (Κω, Καλύµνου Καρπάθου ), οι αποστολές θα
κατατίθενται στα αντίστοιχα καταστήµατα του µειοδότη όπου λειτουργούν οι εκάστοτε υπηρεσίες (Κω ,
Καλύµνου , Καρπάθου ).
Ο τόπος παραλαβής των δειγµάτων είναι οι έδρες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών Υγείας
του ν. ∆ωδ/σου και ο τόπος παράδοσης οι έδρες των Εργαστηρίων της χώρας που θα
πραγµατοποιηθούν οι εξετάσεις καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί.
Χρόνος κατάθεσης των ταχυδροµικών αντικειµένων και δειγµάτων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται βάσει καταστάσεων, εις διπλούν .
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύει τις υπηρεσίες της Π.Ν.Α.(Ν.∆) µε ικανό αριθµό συστηµένων (Barcode), ή µε
σχετικό λογισµικό αυτόµατης παραγωγής τους, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών.
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Ο υπάλληλος του καταστήµατος του Αναδόχου, θα συµπληρώνει την εν λόγω κατάσταση και αφού την
υπογράψει, θα επιστρέφει την µία εξ αυτών στον εν λόγω υπάλληλο της Π.ΝΑ( Ν.∆) . Η εν λόγω
κατάσταση προσυπογραµµένη και από τα δύο µέρη θα υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής. Έκαστο των
µερών θα λαµβάνει από ένα αντίγραφο.
Ο αντιπρόσωπος του µειοδότη, κατά την παραλαβή της αποστολής, ελέγχει και αποδέχεται ότι το προς
αποστολή είδος που παραλαµβάνει από την υπηρεσία της Π.Ν.Α ( Ν.∆) αν:
α), στο υπό διεκπεραίωση έγγραφο έχουν σηµειωθεί σωστά τα στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη.
β), το υπό διακίνηση δέµα έχει συσκευαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεκπεραίωση του.
Οι περιγραφόµενες ποσότητες αποστολών του Παραρτήµατος Α , έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιµήσεων
απαιτούµενης διακίνησης ανά βάρος, µέγεθος και ειδική διαχείριση. Είναι ενδεικτικές και δεν είναι
δεσµευτικές για την Π.Ν.Α ( Ν.∆ ), οι οποίες δύναται να διακυµανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω
µε την προϋπόθεση να µη γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισµού της υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση η τιµολόγηση θα γίνει ανάλογα µε τις πραγµατικές αποστολές και καµία απαίτηση δε
θα προκύπτει για τις διακυµάνσεις προς τα κάτω.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η τιµολόγηση των διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων της Π.Ν.Α(Ν.∆) θα γίνεται, ανά µήνα
συγκεντρωτικά κατά µέγεθος, κλίµακα βάρους και επιπλέον χρεώσεων βάσει των καταστάσεων
κατάθεσης ταχυδροµικών αντικειµένων που έχουν υποβληθεί τον ίδιο µήνα.
Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά (µηνιαίως) µετά την εκτέλεση των εργασιών και την
προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικών, ήτοι Τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών, ηµερήσιες καταστάσεις κατάθεσης ταχυδροµικών αντικειµένων και κάθε άλλο
δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή της και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής της προµήθειας και θα καταβάλλεται µετά την
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµά του αναδόχου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου –
∆/νση Οικ/κού ∆ωδ/σου και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων αµέσως µετά τον έλεγχο και την έγκριση
της ΟικονοµικήςΥπηρεσίας και την προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων και των απαιτούµενων
από το Νόµο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής
- Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2019 και
συγκεκριµένα τον Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0823 και θα υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για τον προϋπολογισµό
έτους 2020 και του έτους 2021.
ΑΡΘΡΟ 14°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τη
Π.Ν.Α.(Ν.∆) , υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την
εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει από προσωπικό του
Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού για την υλοποίηση της υπηρεσίας,
καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα,
ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύµα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη της Π.Ν.Α( Ν.∆) ή των
εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτό προσώπων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως
προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της υπηρεσίας. Σε
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περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στη Π.Ν.Αιγαίου ( Ν.∆) ή σε τρίτους από
την µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της.
Η Π.Ν.Α( Ν.∆) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία
κατά την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η Π.Ν.Α (Ν.∆) δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Π.Ν.Α (Ν.∆) για την εκπλήρωση
όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης, έχει υποχρέωση
να αποζηµιώσει τη Π.Ν.Αιγαίου (Ν.∆) για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση
µετά από εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισµού αν ο µειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
του και να αποφασίσει αν θα εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης του µειοδότη υπέρ της Περιφέρειας
Ν.Α(Ν.∆)
ΑΡΘΡΟ 15°
ΕΥΘΥΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους
ασφαλιστικούς οργανισµούς Κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ισχύουσας
Νοµοθεσίας καθ’ όλη τη Συµβατική διάρκεια της υπηρεσίας και να µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι και
λοιποί συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Συνοπτικά, ουδεµία ασφαλιστική υποχρέωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει η Π.Ν.Α( Ν.∆) για το
προσωπικό, τα προστεθέντα άτοµα και τους εξωτερικούς συνεργάτες –υπεργολάβους του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους
της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της διακήρυξης και της κείµενης νοµοθεσίας, αλλιώς θα εφαρµόζονται
οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώµατος, υγείας,
περιουσίας, εγκαταστάσεων της Π.Ν Α(Ν.∆) , του προσωπικού του ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των ταχυδροµικών
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη
αυτών.
Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των ταχυδροµικών αντικειµένων και δειγµάτων της
Π.Ν.Α(Ν.∆) .
ΑΡΘΡΟ 16°
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Ως αποζηµίωση, ορίζεται η προβλεπόµενη από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση για
πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από τις ταχυδροµικές επιχειρήσεις (Απόφαση Αρ.
29030/816/2-6-2012 Καθορισµός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζηµίωση για
πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη του περιεχοµένου επιστολών ή δεµάτων ή
καθυστέρηση στην παράδοση της επιστολικής αλληλογραφίας και των δεµάτων της Π.Ν.Α(Ν.∆) µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους
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Καταναλωτές βάσει των Γενικών Υποχρεώσεων Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων που παρέχουν
ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής ή Γενικής Άδειας κατά την ΕΕΤΤ.
Συγκεκριµένα, στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές απαριθµούνται οι περιπτώσεις για τις
οποίες ευθύνεται η επιχείρηση και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της (καταβολή αποζηµίωσης,
επιστροφή των τελών κ.λπ.) προς τον χρήστη/ καταναλωτή, για κάθε µία από τις αναφερόµενες
περιπτώσεις. Ορίζονται οι περιπτώσεις που η ταχυδροµική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει
αποζηµίωση στο χρήστη/ καταναλωτή και δηµοσιοποιείται για κάθε µία από αυτές και για κάθε είδος
παρεχόµενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζηµίωσης, ο αποκλειστικός χρόνος καταβολής της καθώς και ο
τρόπος καταβολής. Τέλος, αναλύεται η πολιτική επιστροφής ταχυδροµικών αντικειµένων
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών λεπτοµερειών της διαδικασίας επιστροφής.
ΑΡΘΡΟ 17°
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Π.Ν.Α(Ν.∆). Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται
όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδροµικών υπηρεσιών ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί
από τη Π.Ν.Α(Ν.∆) ως εµπιστευτικά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας της Π.Ν.Αιγαίου (Ν.∆)
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/
συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις.
Να τηρεί τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προκειµένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία
της Π.Ν.Α(Ν.∆) ατόµων που δεν έχουν δικαίωµα πρόσβασης. Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά)
που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ταχυδροµικών
αποστολών αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν.
Ο Ανάδοχος και η Π.Ν.Α (Ν.∆) κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους
από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδροµικών αποστολών και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες
σε τρίτα
πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’
οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Ο Ανάδοχος και η Π.Ν.Α(Ν.∆) αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της υπηρεσίας και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν
γνώσει και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεµυθείας. Ο Ανάδοχος µµεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις
στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση
της παρούσας υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εµπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που η Π.Ν.Α(Ν.∆). θα παραδώσει στον
Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδροµικών αποστολών.
Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης όσο και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή
το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της
Π.Ν.Α(Ν.∆) .
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε ασφαλείς χώρους και σε
ανθρώπους που ασχολούνται µε την υπηρεσία, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µµεταφοράς σε
άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τη Π.Ν.Α(Ν.∆) για τα µέτρα
που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
Αναδόχου, η Π.Ν.Α(Ν.∆) διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωµή για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή
αποθετικές ζηµιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της
Σύµβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1) Ο προσφέρων που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού .
2) Με την ίδια διαδικασία, ο προσφέρων κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την προµήθεια µέσα στον
συµβατικό χρόνο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 103 παραγ.4 του Ν. 4412/2016.
3) Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια δεν πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας µπορεί να γίνεται αυθηµερόν (24
ώρες) και εντός τριών (3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το
δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
4) Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται, µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού
, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
β. Πραγµατοποίηση της προµήθειας σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντα είτε από τους υπόλοιπους
συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε
διενέργεια ∆ιαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
∆ηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντα. Ο
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα παροχή
υπηρεσίας, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου
ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προσφέροντα από το σύνολο των προµηθειών των φορέων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4412/2016 (άρθρο 74). Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης, & Τουρισµού,
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης ∆ιαφθοράς,
καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, που εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της
αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδροµή των λόγων αποκλεισµού , ύστερα από γνωµοδότηση
του συλλογικού οργάνου του φορέα που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 19ο .
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο µέρους ή του συνόλου της
κατακυρωθείσας προµήθειας, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
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1) Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ η σύµβαση. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον ∆ιαγωνισµό και η οποία
προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, ούτε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
2) Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
∆ιακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
3) Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο,
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η Απόφαση της
∆ιοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον.
4) Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσίας σύµφωνα µε τις οριζόµενες από την παρούσα ∆ιακήρυξη Τεχνικές
Προδιαγραφές .
β. Εκδόθηκαν τα Πρακτικά Παρακολούθησης - Παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται ότι οι υποχρεώσεις
του αναδόχου εκτελέστηκαν κανονικά.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων
για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012).
ΑΡΘΡΟ 22ο
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Η παρούσα ∆ιακήρυξη διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την
εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην ΡΟ∆Ο
αρµόδια ∆ικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προµηθειών.

ΑΡΘΡΟ 23ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες του Ν.
∆ωδ/σου και µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα ν. ∆ωδ/σου.
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Π. Ε.
Ρόδου .
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Η ∆ιακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο ∆ιαδίκτυο στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr , στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. www.eprocurement.gr , στο
Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pnai.gov.gr .
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης στις εφηµερίδες βαρύνουν τους αναδόχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’, Β’ Γ’,
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ΟΜΑ∆Α Α
Περιγραφή

Αποστολή
επιστολών
εσωτερικού
προτεραιότητας
(µε παράδοση το
αργότερο την Τρίτη
ηµέρα από την
εποµένη ηµέρα της
κατάθεσης)

Μέγεθος

Μικρός
φάκελος
(11,5Χ23εκ)

Μεγάλος
φάκελος
(32Χ23εκ)

Ακανόνιστος
ή ογκώδης
φάκελος

Επιπλέον χρέωση
για αποστολή
Συστηµένου
Αποστολές
εξωτερικού
(Ευρώπης )
Αποστολές
εξωτερικού ( για
υπόλοιπο κόσµο )
Επιπλέον χρέωση
για αποστολή µε
απόδειξη
παραλαβής
Αποστολές
ειδικών σάκων

Επιπλέον χρέωση
για αποστολή
συστηµένου
Σάκου
Αποστολή
δεµάτων

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Βάρος

Μονάδα
Μέτρησης

Έως 20 γρ

Αριθµός
αποστολών
Από άνω των 20γρ
Αριθµός
έως 50 γρ
αποστολών
Από άνω των 50γρ
Αριθµός
έως 100 γρ
αποστολών
Έως 100 γρ
Αριθµός
αποστολών
Από άνω των 100γρ Αριθµός
έως 200 γρ
αποστολών
Από άνω των 200γρ Αριθµός
έως 1000 γρ
αποστολών
Έως 500 γρ
Αριθµός
αποστολών
Από άνω των 500γρ Αριθµός
έως 1000 γρ
αποστολών
Από άνω των 1000γρ Αριθµός
έως 2000 γρ
αποστολών
Εως 2 Kgr
Αριθµός
αποστολών

Ενδεικτική
Ποσότητα

15.000
4.000
2.000
2.000
2.200
2.000
250
150
1.200

20 gr

Αριθµός
αποστολών

20

Μικρό
φάκελο

20 gr

Αριθµός
αποστολών

20

Εως 2Kgr

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Αριθµός
αποστολών

1.600

Ειδικοί Σάκοι

Έως 7 κιλά

10

Από άνω των 7
κιλών έως 10 κιλών
Από άνω των 10
κιλών έως 15 κιλών
Από άνω των 15
κιλών έως 20 κιλών

Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Αριθµός
αποστολών

5

Έως 1 κιλό

Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός

2

Από 1 κιλό έως 2
κιλά
Από 2 κιλά έως 3

Σύνολο
µε ΦΠΑ

23.000

Μικρό
φάκελο

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Τιµή
Με
ΦΠΑ

10
10
30

2
5
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κιλά
Από 3 κιλά έως 4
κιλά
Από 4 κιλά έως 5
κιλά
Από 5 κιλά έως 6
κιλά
Από 6 κιλά έως 7
κιλά
Από 7 κιλά έως 8
κιλά
Από 8 κιλά έως 9
κιλά
Από 9 κιλά έως 10
κιλά
Από 10 κιλά έως 11
κιλά
Από 11 κιλά έως 12
κιλά
Από 12 κιλά έως 13
κιλά
Από 13 κιλά έως 14
κιλά
Από 14 κιλά έως 15
κιλά
Από 15 κιλά έως 16
κιλά

αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών

Από 16 κιλά έως 17
κιλά
Από 17 κιλά έως 18
κιλά
Από 18 κιλά έως 19
κιλά
Από 19 κιλά έως 20
κιλά
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
60.000,00
€

10
120
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
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ΟΜΑ∆Α Β
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προϋπολογισµού 54.000,00 € µε φπα
Υπηρεσίες επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν.δωδ/σου)
Ρόδου-Κω-Καλύµνου- Καρπάθου προς το εσωτερικό και εξωτερικό για τρία έτη.
Α) Υπηρεσίες εντός πόλης
Β) για υπηρεσίες Πόλη – Πόλη
Γ) για υπηρεσίες Εξωτερικού

ΟΜΑ∆Α Γ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προϋπολογισµού 6.000,00 € µε φπα
Υπηρεσίες µεταφοράς διαφόρων δειγµάτων (αιµοδείγµατα, εγκεφαλικά στελέχη κ.τ.λ.) των υπηρεσιών
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( ν. ∆ωδ/σου - ΠΕ Ρόδου) προς το εσωτερικό
για τρία έτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. H AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆Α Α ,Β, Γ
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ΟΜΑ∆Α Α

Περιγραφή

Αποστολή
επιστολών
εσωτερικού
προτεραιότητας
(µε παράδοση το
αργότερο την Τρίτη
ηµέρα από την
εποµένη ηµέρα της
κατάθεσης)

Μέγεθος

Μικρός
φάκελος
(11,5Χ23εκ)

Μεγάλος
φάκελος
(32Χ23εκ)

Ακανόνιστος
ή ογκώδης
φάκελος

Επιπλέον χρέωση
για αποστολή
Συστηµένου
Αποστολές
εξωτερικού
(Ευρώπης )
Αποστολές
εξωτερικού ( για
υπόλοιπο κόσµο )
Επιπλέον χρέωση
για αποστολή µε
απόδειξη
παραλαβής
Αποστολές
ειδικών σάκων

Επιπλέον χρέωση
για αποστολή
συστηµένου

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Βάρος

Μονάδα
Μέτρησης

Έως 20 γρ

Αριθµός
αποστολών
Από άνω των 20γρ
Αριθµός
έως 50 γρ
αποστολών
Από άνω των 50γρ
Αριθµός
έως 100 γρ
αποστολών
Έως 100 γρ
Αριθµός
αποστολών
Από άνω των 100γρ Αριθµός
έως 200 γρ
αποστολών
Από άνω των 200γρ Αριθµός
έως 1000 γρ
αποστολών
Έως 500 γρ
Αριθµός
αποστολών
Από άνω των 500γρ Αριθµός
έως 1000 γρ
αποστολών
Από άνω των 1000γρ Αριθµός
έως 2000 γρ
αποστολών
Εως 2 Kgr
Αριθµός
αποστολών

Ενδεικτική
Ποσότητα

Σύνολο
µε ΦΠΑ

23.000
15.000
4.000
2.000
2.000
2.200
2.000
250
150
1.200

Μικρό
φάκελο

20 gr

Αριθµός
αποστολών

20

Μικρό
φάκελο

20 gr

Αριθµός
αποστολών

20

Εως 2Kgr

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Αριθµός
αποστολών

1.600

Ειδικοί Σάκοι

Έως 7 κιλά

10

Από άνω των 7
κιλών έως 10 κιλών
Από άνω των 10
κιλών έως 15 κιλών
Από άνω των 15
κιλών έως 20 κιλών

Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Αριθµός
αποστολών

5

Ανεξάρτητου
µεγέθους

Τιµή
Με
ΦΠΑ

10
10
30

38

Σάκου
Έως 1 κιλό
Αποστολή
δεµάτων

Από 1 κιλό έως 2
κιλά
Από 2 κιλά έως 3
κιλά
Από 3 κιλά έως 4
κιλά
Από 4 κιλά έως 5
κιλά
Από 5 κιλά έως 6
κιλά
Από 6 κιλά έως 7
κιλά
Από 7 κιλά έως 8
κιλά
Από 8 κιλά έως 9
κιλά
Από 9 κιλά έως 10
κιλά
Από 10 κιλά έως 11
κιλά
Από 11 κιλά έως 12
κιλά
Από 12 κιλά έως 13
κιλά
Από 13 κιλά έως 14
κιλά
Από 14 κιλά έως 15
κιλά
Από 15 κιλά έως 16
κιλά
Από 16 κιλά έως 17
κιλά
Από 17 κιλά έως 18
κιλά
Από 18 κιλά έως 19
κιλά
Από 19 κιλά έως 20
κιλά
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών

2

Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
Αριθµός
αποστολών
60.000,00
€

10

2
5
10
120
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
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ΟΜΑ∆Α Β

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς για
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ ∆ωδ/σου
Υπηρεσίες επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. ∆ωδ/σου)
Ρόδου-Κω-Καλύµνου- Καρπάθου προς το εσωτερικό και εξωτερικό για τρία έτη.
Α) Υπηρεσίες εντός πόλης
Β) για υπηρεσίες Πόλη – Πόλη
Γ) για υπηρεσίες Εξωτερικού

………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου……………………..

Υπογραφή:…………………….
(Σφραγίδα)
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ΟΜΑ∆Α Γ

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς για
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ ∆ωδ/σου
Υπηρεσίες επείγουσας µεταφοράς διαφόρων δειγµάτων (αιµοδείγµατα, εγκεφαλικά στελέχη κ.τ.λ.) των
υπηρεσιών ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( ν. ∆ωδ/σου - ΠΕ Ρόδου) προς το
εσωτερικό για τρία έτη.
Α) Υπηρεσίες εντός πόλης
Β) για υπηρεσίες Πόλη – Πόλη

………………………………………….
………………………………………….

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου……………………..

Υπογραφή:…………………….
(Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
&
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
∆/νση Κωδ.
FAX

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 85 131, ΡΟ∆ΟΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ. …………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, µέχρι του ποσού
…………………. ΕΥΡΩ. υπέρ της Εταιρείας …………………………
∆ιεύθυνση……………………………….. Τ.Κ. ……………, δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο
διαγωνισµό της………………………… για τη ………………………. σύµφωνα µε την υπ’
αριθ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησης, ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ύστερα από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, µε την προϋπόθεση, ότι το σχετικό αίτηµά σας, θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………..
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη δηλ. 180 ηµέρες από
την επόµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού + 1 µήνα).
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
ΕΥΡΩ. ……………………

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 85 131, ΡΟ∆ΟΣ
΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για
την
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για
τη ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 31-12-2016, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
Τυποποιηµένο έντυπο ΤΕΥ∆

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο ΤΕΥ∆
σε µορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου ΤΕΥ∆, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να
χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αρχείο.
Μόλις το συµπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε µορφή pdf (από τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή θα
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.
Το έγγραφο αυτό σε µορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονοµικούς φορείς και στη
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστηµικού διαγωνισµού του ΕΣΗ∆ΗΣ.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [0398]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [85131]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Α. ∆ικαίου]
- Τηλέφωνο: [2241360543]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [a. dikaiou@rho.pnai.gov.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://
www.pnai.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυµεταφοράς για ΠΕ
∆ωδ/σου για 2 έτη CPV: 64110000-0, 64100000-7]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [3]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[5631]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συµµετοχής:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας,
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
ix
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ·
x,xi

2. δωροδοκία

·

xii

3. απάτη ·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·
xv

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµείο-(-α): [ ],
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
[……]
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λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

56

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εργασιών:[……][…]νόµισµα
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
xxxiv
σύµβασης είναι ο εξής
:
[……],[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως

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

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

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

(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii και η αντίστοιχη αξία)
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εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
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69

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α∆Α :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆Ω∆/ΣΟΥ

Αριθ. Πρωτ. :

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Ρόδο σήµερα ………….

2016 ,ηµέρα …………… , οι κάτωθι υπογεγραµµένοι :

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσωπούµενη από τον κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο, Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου
2. Η επιχείρηση …………. , ∆/νση……. , ΑΦΜ ……….., ∆ΟΥ .. εκπροσωπούµενη από τον
…………………….
συνήλθαν στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) και συνοµολόγησαν µε
το παρόν τα εξής:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την αναφερόµενη παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπ’ όψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
β) Τις διατάξεις του Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10 ) « Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » (
Άρθρο 12 , παρ. 3δ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων ».
δ) Το Ν. 4270/14 περί ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών
και Υπηρεσιών », όπως ισχύει.
ζ) Την ……. / 2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό ……
η) Την υπ’ αριθµ. Α/Α ……/…..-07-16 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α∆Α
: ………………..) .

Αναθέτει
στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια των ειδών της οµάδας … για την Περιφερειακή
ενότητα ∆ωδ/σου.
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Αντικείµενο σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του διαγωνισµού είναι
η προµήθεια …………..όπως αναγράφονται στην προσφορά του αναδόχου .
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος προσκόµισε την υπ’ αριθ.
………… εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ……….. € από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ……………. .
Άρθρο 2ο
Τιµή
Η συνολική τιµή είναι ……….. ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. (………….. € προ φπα +
……………… φπα 24% )
Οι κρατήσεις ( Ε.Α.Α.∆.Σ 0,10% , ΧΑΡΤ 3% επί ΕΑΑ∆Σ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου ΕΑΑ∆Σ,
Προκαταβολή Φόρου 4,00%(προµήθεια) ) βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.
Άρθρο 3ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης για τα παραπάνω αντικείµενα ορίζεται :
για την προµήθεια των ανωτέρω ειδών σε τριάντα ( 30 ) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή
της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 4ο
Αναπροσαρµογή τιµών
Κάθε αναπροσαρµογή τιµών της προσφοράς ή της σύµβασης αποκλείεται και για τα δυο συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 5ο
Τρόπος Πληρωµής
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνει ως εξής:
Πληρωµή ………. ευρώ µε την παράδοση των ειδών (µε σύνταξη πρωτόκολλου παραλαβής) και σε
διάστηµα ενός µηνός από την παράδοση.
Άρθρο 6ο
Γενικοί όροι
1. Απαγορεύεται επί ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο του αντικειµένου της παρούσας
σύµβασης ή µερικής αυτής προς τρίτους χωρίς προηγούµενη έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου).
2. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές µεταξύ των συµβαλλόµενων κατά την εκτέλεση της σύµβασης
αρµόδιο θα είναι το ∆ικαστήριο Ρόδου.
3. Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύµβασης το οποίο θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της παρούσας
είναι η προσφορά του Αναδόχου.
Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της σύµβασης οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν τρία όµοια ( 3)
πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.
Οι Συµβαλλόµενοι
Ο Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου

Για την επιχείρηση

Γεώργιος Χατζηµάρκος
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xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο
79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα
πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα
τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο
επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή
ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση.
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