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1.

ΑΝΑΚΕΤΩΝ ΦΟΕΑΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτοντοσ Φορζα

Επωνυμία

ΔΘΞΡΦΙΜΘ
ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ
ΧΔΤΕΧΥΘΥ
ΑΣΡΧΕΦΕΧΥΘΥ ΘΘΒΑΥ (Δ.Ε.Χ.Α.Θ.)

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΘΕΥΘ ΧΡΤΡΒΡΛΒΡΔΑ

Σόλθ

ΘΘΒΑ

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ

Φ.Μ. : 32200 - ΦΑΧ. : ΘΧΤ. 30

Χϊρα

Ελλάδα

Μωδικόσ ΟUTS

EL641 - Βοιωτία

Φθλζφωνο

22620-28258, 22620-26821 & 22620-22147

Φαξ

2262028464

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο

deyathsi@otenet.gr & deyathiv@otenet.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Δθμιτρθσ Ξπότθσ & Κςςαρθ Υωτθρία

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.thiva.gr (ιςτοςελίδα Διμου Θθβαίων)

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

-

Είδοσ Ανακζτοντοσ Φορζα : Ο.Σ.Ι.Δ. - Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ψδρευςθσ Αποχζτευςθσ Θιβασ (Δ.Ε.Χ.Α.Θ).
Κφρια δραςτθριότθτα Ανακζτοντοσ Φορζα : Ψδωρ - Άρκρο 230/Ο.4412/2016 (άρκρο 10 τθσ Ρδθγίασ
2014/25/ΕΕ).
Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ : Δεν αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι : Ο.4412/2016.
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Εκνικι Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΕΚΑΑ) / Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ): χι.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.
β)
Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.
γ)
Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ &
Σλθροφορίεσ ςχετικά με τισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ παρζχονται
από τον κ. Ξπότθ Δθμιτριο ςτο τθλ.: 2262028258 και e-mail: viologik@otenet.gr και τυχόν
διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από τθ Δ/νςθ Ρικονομικοφ και
Διοικθτικοφ - Φμιμα Σρομθκειϊν κα Κςςαρθ Υωτθρία ςτο τθλ.: 2262022147 και e-mail:
deyathsi@otenet.gr κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ο
Ανακζτων Φορζασ παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
δικαιολογθτικά, το αργότερο ζξι θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν
παραλαβι των προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν παρ2./Άρκρο67/Ο.4412/2016.
δ)
Μανζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ
απαντιςεισ εκ μζρουσ του Ανακζτοντα Φορζα, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Θ
Επιτροπι Διενζργειασ / Επιτροπι αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων, για προμικειεσ
και γενικζσ υπθρεςίεσ του Ο. 4412/2016, ζχει οριςκεί με τθν με αρ. 7/2020 απόφαςθ του Δ.Υ. τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ (ΑΔΑ:ΩΦΥΔΟΤΚ-Η4Χ).
Ρ Ανακζτων Φορζασ διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ
ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ
ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ
υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Χποψθφίουσ.
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Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ : Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 Βιβλίο ΙΙ του
ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ : Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Δ.Ε.Χ.Α.
Θιβασ. Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ με α/α 24/13-02-2020 Σρόταςθσ Ανάλθψθσ
Χποχρζωςθσ του διατάκτθ τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. και διακζτει πίςτωςθ ςυνολικοφ ποςοφ 372.000,00€, ωσ εξισ:
1. Σοςό 100.000,00€, ςε βάροσ του κωδικοφ λογιςτικισ 61.98.00.04 «Νειτουργία και Υυντιρθςθ
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ 2020-2021» το οποίο κα διατεκεί από τον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. του οικονομικοφ ζτουσ 2020, για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω
παροχισ υπθρεςίασ εντόσ του ζτουσ 2020.
2. Σοςό 24.000,00€, ςε βάροσ του κωδικοφ λογιςτικισ 54.00.29.24 «ΦΣΑ 24% δαπανϊν-εξόδων
λογαριαςμϊν ομάδων 6 & 8», το οποίο κα διατεκεί από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ. του οικονομικοφ ζτουσ 2020, για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ εντόσ
του ζτουσ 2020.
3. Σοςό 150.000,00€, ςε βάροσ του κωδικοφ λογιςτικισ 61.98.00.04 «Νειτουργία και Υυντιρθςθ
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ 2020-2021» το οποίο κα διατεκεί από τον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. του οικονομικοφ ζτουσ 2021, για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω
παροχισ υπθρεςίασ εντόσ του ζτουσ 2021.
4. Σοςό 36.000,00€, ςε βάροσ του κωδικοφ λογιςτικισ 54.00.29.24 «ΦΣΑ 24% δαπανϊν-εξόδων
λογαριαςμϊν ομάδων 6 & 8», το οποίο κα διατεκεί από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ. του οικονομικοφ ζτουσ 2021, για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ εντόσ
του ζτουσ 2021.
5. Σοςό 50.000,00€, ςε βάροσ του κωδικοφ λογιςτικισ 61.98.00.04 «Νειτουργία και Υυντιρθςθ
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ 2020-2021» το οποίο κα διατεκεί από τον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. του οικονομικοφ ζτουσ 2022, για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω
παροχισ υπθρεςίασ εντόσ του ζτουσ 2022.
6. Σοςό 12.000,00€, ςε βάροσ του κωδικοφ λογιςτικισ 54.00.29.24 «ΦΣΑ 24% δαπανϊν-εξόδων
λογαριαςμϊν ομάδων 6 & 8», το οποίο κα διατεκεί από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ. του οικονομικοφ ζτουσ 2022, για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ εντόσ
του ζτουσ 2022.
Ρι δεςμευκείςεσ πιςτϊςεισ διατζκθκαν με τθν με Αρ. 37/2020 Απόφαςθ του ΔΥ τθσ ΔΕΧΑΘ (ΑΔΑ:
ΨΒΨ5ΟΤΚ-ΜΝΨ). Αυτζσ δε που αφοροφν τα ζτθ 2021 και 2022 κα δεςμευκοφν και κα διατεκοφν εκ
νζου με ςχετικι Απόφαςθ του ΔΥ από τουσ προχπολογιςμοφσ των αντίςτοιχων ετϊν.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω παροχι υπθρεςίασ κα βαρφνει τουσ κωδικοφσ προχπολογιςμοφ :


61.98.0004 «Νειτουργία και Υυντιρθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ 20202021»



54.00.29.24 «Φ.Σ.Α. ΔΑΣΑΟΩΟ-ΕΠΡΔΩΟ 24% ΝΡΓ. ΡΞ. 6 & 8»
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1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Οεροφ
Θιβασ (Διυλιςτιριο του Ξόρνου), όπωσ περιγράφεται ςτθν με Νο 3/2020 μελζτθ τθσ Φ.Χ. τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ.,
με τίτλο "Νειτουργία και Υυντιρθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ 2020-2021" που
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
Ρι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 65120000-0 (Νειτουργία ςτακμοφ κακαριςμοφ του νεροφ).
Θ παροφςα ςφμβαςθ ΔΕΝ υποδιαιρείται ςε τμιματα λόγω του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Υπθρεςίασ.
Σροςφορζσ υποβάλλονται για ολόκλθρθ τθ ςφμβαςθ.
O προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 225.000,00 € ςτο οποίο
ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ αξίασ 75.000,00 €, (πλζον Φ.Σ.Α. 24%) ι 372.000,00 € (με το
Φ.Σ.Α.), ο οποίοσ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ.
Α/Α

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΤΓΑΥΙΩΟ

1

Ξθνιαία δαπάνθ για τθν
Νειτουργία και
Υυντιρθςθ τθσ
Εγκατάςταςθσ
Επεξεργαςίασ Οεροφ
Θιβασ

2

Δικαίωμα Σροαίρεςθσ
(παράταςθ)

cpv

ΣΡΥΡΦΘΦΑ
( Ξινεσ )

65120000-0
(Νειτουργία
ςτακμοφ
κακαριςμοφ
του νεροφ)

ΦΙΞΘ
ΞΡΟΑΔΡΥ

ΔΑΣΑΟΘ

18

12.500,00 €

225.000,00 €

6

12.500,00 €

75.000,00 €

Υυνολικό ποςό

300.000,00 €

Φ.Σ.Α. 24 %

72.000,00 €

Υυνολικι δαπάνθ

372.000,00 €

Σθμειϊνεται ότι το δικαίωμα προαίρεςθσ αποτελεί μονομερζσ διαπλαςτικό δικαίωμα του ανακζτοντα
φορζα και αςκείται με μονομερι διλωςι του (φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΚ για
ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πριν τθν λιξθ του δεκαοκτάμθνου διαςτιματοσ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ) και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με τον ανάδοχο τθσ αρχικισ
ςφμβαςθσ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ, θ οποία ξεκινάει από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ (ιτοι παράταςθ τθσ διάρκειάσ τθσ για ζξι (6)
επιπλζον μινεσ με αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν τεχνικι
περιγραφι και ςτθν Ειδικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων τθσ Νο 3/2020 μελζτθσ τθσ Φ.Χ. τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ., θ οποία
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 311 του Ο. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ
κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 337 του Ο. 4412/2016.
Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του Ο. 4412/2016.
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1.4

Κεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ιδρυτικοφ νόμου 1069/80 «Σερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Χδρεφςεωσ και
Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΜ Α’ 191/23-8-1980).
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Tων διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (άρκρα 222 ζωσ 338) του Ν.
4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). Επιπλζον των διατάξεων του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016
«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) για ότι δεν προβλζπεται ςτο Βιβλίο ΙΙ.
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», (ΦΕΜ Α’ 204/15.09.2011), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”, (ΦΕΜ Α’ 112/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ.»
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Οόμο, Σ.Δ., Χ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιο που διζπει τθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Οόμοι,
ΣΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 330 του Ο. 4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου
κεςμικοφ πλαιςίου τθσ.
 του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Σερί οικονομικισ διοίκθςθσ και λογιςτικοφ των Διμων και. Μοινοτιτων»
(ΦΕΜ Α’114/15-06-1959).
 Υυμπλθρωματικά του Αςτικοφ Μϊδικα.
 τθσ με αρικ. 158/2016 Απόφαςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΥΧ. (ΦΕΜ Β’ 3698) με κζμα «Ζγκριςθ “Φυποποιθμζνου
Εντφπου Χπεφκυνθσ Διλωςθσ” (ΦΕΧΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ο.4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
 τθσ ΜΧΑ 1191/2017 (ΦΕΜ 969/Β/22-03-2017) του Χπ. Ρικονομικϊν-Δικαιοςφνθσ (κράτθςθ ποςοςτοφ
φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (Α.Ε.Σ.Σ.).
 τθσ διάταξθσ τθσ παραγρ. 16 του άρκρου 47 του Ο.4472/2017 με βάςθ τθν οποία θ δθμοςίευςθ τθσ
προκιρυξθσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Φεφχοσ Διακθρφξεων
Δθμοςίων Υυμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Μυβζρνθςθσ, θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Χ.Α.
57654/22-05-2017 (ΦΕΜ Β’ 1781/23-05-2017).
 των Ματευκυντιριων Ρδθγιϊν τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΥΧ. ςχετικά με ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων που
αφοροφν ιδίωσ ςτθν ερμθνεία τθσ ςχετικισ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ κατά τθν διαδικαςία
ςφναψθσ ςυμβάςεων.
 τθσ με αρικ. 37/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΨ5ΟΤΚ-ΜΝΨ, ΑΔΑΜ: 20REQ006343860/2020-02-26) απόφαςθσ του
ΔΥ τθσ ΔΕΧΑΘ ςφμφωνα με τθν οποία: Εγκρίνει και παραλαμβάνει τθ με αρικ. 3/2020 κεωρθμζνθ
Ξελζτθ τθσ Δ/νςθσ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ με τίτλο
«Λειτουργία και Συντιρθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Νεροφ Κιβασ 2020-2021» και με
εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 225.000,00 € με δικαίωμα προαίρεςθσ αξίασ 75.000,00 €, ιτοι 300.000,00
€, πλζον Φ.Ρ.Α. 24%. 72.000,00 €, ςυνολικισ αξίασ 372.000,00 €. Εγκρίνει τθ διενζργεια τθσ ςχετικισ
υπθρεςίασ και τθν απαιτοφμενθ δαπάνθ, δεςμεφει και διακζτει πίςτωςθ, ςυνολικοφ ποςοφ
372.000,00€, με τθν 24/13-02-2020 Σρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Εγκρίνει τον τρόπο υλοποίθςθσ
με ανάδειξθ αναδόχου με θλεκτρονικό διαγωνιςμό ανοικτισ διαδικαςίασ ςε εφαρμογι του αρκ. 264
«Ανοικτι διαδικαςία (άρκρο 45 τθσ Ρδθγίασ 2014/25/ΕΕ)» του Ο. 4412/2016 κακϊσ και τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Ματαρτίηει τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και εξουςιοδοτεί τον πρόεδρο του
ΔΥ τθσ ΔΕΧΑΘ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Σροκιρυξθσ.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν: Σάββατο 29/2/2020 και ϊρα 07:00 π.μ.
Ματαλθκτικι Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ: Δευτζρα 16/3/2020, τοπικι
ϊρα 00:00 π.μ.
Θμερομθνία Θλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι
Σροςφορά»: Θμερομθνία: Ραραςκευι 20/3/2020, τοπικι ϊρα 11:00 π.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr και ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθ Νο 3/2020 μελζτθ τθσ Φ.Χ. τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ. και ςτθν παροφςα διακιρυξθ ωσ και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και
αναπόςπαςτο μζροσ.
Υελίδα 8

20PROC006356183 2020-02-27
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Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν παροφςα ςφμβαςθ.
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ) και φζρουν διαφορετικοφσ κωδικοφσ ΑΔΑΞ.
Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό.
Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ τθσ Σροκιρυξθσ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτον Ελλθνικό Φφπο,
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ο. 4412/2016.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ) και φζρει κωδικό ΑΔΑ και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων
τθσ ΔΕΧΑΘ. Θ Διακιρυξθ και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα
του Διμου Θθβαίων, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.thiva.gr
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ τθσ Σροκιρυξθσ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτον Ελλθνικό Φφπο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του Ο. 4412/2016 είναι τα ακόλουκα :
1.

Θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ που ζχουν καταχωρθκεί
ςτο Μεντρικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Θ προκιρυξθ ζχει αναρτθκεί ςτο
πρόγραμμα "ΔΛΑΥΓΕΛΑ" και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΔΕΥΑΚ.
2.
Φο Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΦΕΧΔ+
3.
Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ. Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ που
ζχει καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ
4.
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5.
Θ Νο 3/2020 κεωρθμζνθ μελζτθ τθσ Φ.Χ. τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ., που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ
6.
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Σαραρτιματά τθσ
Φα ζγγραφα με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ (Άρκρο281/παρ.2/περ.κα):





Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ
Θ Νο 3/2020 κεωρθμζνθ μελζτθ τθσ Φ.Χ. τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ.
Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου
Φο Υυμφωνθτικό

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Ρ Ανακζτων Φορζασ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) ταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
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β) ταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα , και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΧΣ.ΕΠ. , είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σολ.Δ. και 36 του
Μϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Σροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σ.Δ. και 36 του Μϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (αγγλικι, γερμανικι ι γαλλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Μάκε μορφισ επικοινωνία με τον Ανακζτοντα Φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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2.1.5 Εγγυιςεισ
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο
Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τον Ανακζτοντα Φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Ειδικά το γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα παρακάτω ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τον ανακζτοντα Φορζα προσ τθν οποία απευκφνεται δ) τον
αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον τίτλο τθσ.
Χποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ & καλισ εκτζλεςθσ επιςυνάπτονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ IV.
Ρ Ανακζτων Φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
Για τθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ :


Απαιτείται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ.



Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ και ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ
εγγυθτικισ προκαταβολισ.



Απαιτείται θ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του
διαγωνιςμοφ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι του Ανακζτοντοσ Φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Υε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ
τεςςάρων χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (4.500,00€ = 2%*225.000,00).
Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ρ Ανακζτων
Φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ
προςφζροντεσ:
αα) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ και
ββ) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων μζςων προςωρινισ δικαςτικισ
προςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και
γγ) μετά τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Αϋ 52), εφόςον απαιτείται.
Σροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω εγγφθςθ κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ και δεν κα λαμβάνονται υπϋόψιν.
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του
Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου
τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.
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Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.
Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
ι/και
γ) ο Ανακζτων Φορζασ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ δεν αφοροφν τθν παροφςα ςφμβαςθ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Ρ Ανακζτων Φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων του Ανακζτοντοσ
Φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). Δεν ιςχφει για τθν παροφςα ςφμβαςθ.
2.2.3.6. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ
τουσ, ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, όπερ
αποδεικνφεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.2.Β2. τθσ παροφςασ.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/παρζχουν γενικό κφκλο εργαςιϊν ίςο ι
μεγαλφτερο του 60% του προχπολογιςμοφ τθσ παροχισ υπθρεςίασ χωρίσ ΦΣΑ που επιμερίηεται ςτθν
τριετία ωσ εξισ (για τα ακόλουκα ζτθ) :
- ζτοσ (2016) : γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ (60.000,00€)
- ζτοσ (2017) : γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ (60.000,00€)
- ζτοσ (2018) : γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ (60.000,00€)
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ με ςκοπό τθν άρτια και απρόςκοπτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εν λόγω
εγκατάςταςεων (Διυλιςτιριο Ξόρνου) κα πρζπει να διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και
τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ, πράγμα που ςθμαίνει ότι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται :
A) Kατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ, να ζχουν αποκτιςει τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςτθ
λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ ςε Διμουσ, Μοινότθτεσ, Δθμόςιεσ
Χπθρεςίεσ και Ρργανιςμοφσ ωσ και Ο.Σ.Δ.Δ. ςτθν Ελλάδα ι αντιςτοίχωσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υπόψθ εγκαταςτάςεων (Ξονάδα διφλιςθσ με τρία (3) πλιρθ
αυτοκακαριηόμενα φίλτρα βαρφτθτασ) δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 280 μ3/ϊρα το κάκε ζνα ι 6.500
μ3/θμζρα, όςο δθλαδι θ παροχι του ενόσ εκ των τριϊν φίλτρων τθσ υφιςτάμενθσ μονάδασ.
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B) Οα διακζτουν προςωπικό με τα εξισ επαγγελματικά προςόντα και ταυτόχρονα τθν κατάλλθλθ εμπειρία:


Ζναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ διπλωματοφχο Χθμικό Ξθχανικό ι Χθμικό με άδεια αςκιςεωσ
επαγγζλματοσ και τουλάχιςτον διετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ λειτουργία εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ νεροφ με τθν ίδια εφαρμοηόμενθ μζκοδο επεξεργαςίασ του Διυλιςτθρίου Ξόρνου
(μονάδα διφλιςθσ με φίλτρα βαρφτθτασ), όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ «Φεχνικι
Σεριγραφι» τθσ Οο3/2020 μελζτθσ, ο οποίοσ κα οριςτεί ωσ «Χπεφκυνοσ Επίβλεψθσ Νειτουργίασ
του Διυλιςτθρίου Ξόρνου» ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Λειτουργία και
Συντιρθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Νεροφ Κιβασ 2020-2021», για πλιρθ απαςχόλθςθ
ςτο Διυλιςτιριο Ξόρνου.



Ζναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ διπλωματοφχο Ξθχανολόγο Ξθχανικό με άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ
και τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ νεροφ με τθν ίδια εφαρμοηόμενθ μζκοδο επεξεργαςίασ του Διυλιςτθρίου Ξόρνου
(μονάδα διφλιςθσ με φίλτρα βαρφτθτασ), όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ «Φεχνικι
Σεριγραφι» τθσ Οο3/2020 μελζτθσ, ο οποίοσ κα οριςτεί ωσ «Χπεφκυνοσ Επίβλεψθσ Υυντιρθςθσ
του Διυλιςτθρίου Ξόρνου» ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Λειτουργία και
Συντιρθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Νεροφ Κιβασ 2020-2021», για μερικι απαςχόλθςθ
ςτο Διυλιςτιριο Ξόρνου.



Ζναν (1) απόφοιτο Φ.Ε. Θλεκτρολόγου Ξθχανικοφ με άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ για
εγκαταςτάςεισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 100 ΜW και τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ αποδεδειγμζνθ εμπειρία
ςτθ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ με τθν ίδια εφαρμοηόμενθ μζκοδο
επεξεργαςίασ του Διυλιςτθρίου Ξόρνου (μονάδα διφλιςθσ με φίλτρα βαρφτθτασ), όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ «Φεχνικι Σεριγραφι» τθσ παροφςθσ μελζτθσ, για μερικι
απαςχόλθςθ ςτο Διυλιςτιριο Ξόρνου.



Ζναν (1) ειδικευμζνο εργάτθ ΧΕ γενικϊν κακθκόντων ανά βάρδια λειτουργίασ με αποδεδειγμζνθ
εμπειρία, τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ παροχισ
υπθρεςίασ και απϊτερο ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ εικοςιτετράωρθσ (24ωρθσ) αδιάλειπτθσ
λειτουργίασ του Διυλιςτθρίου Ξόρνου. Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω ςκοποφ εκτιμάται ότι κα
απαιτθκοφν τουλάχιςτον πζντε (5) ειδικευμζνοι εργάτεσ ΧΕ για πλιρθ απαςχόλθςθ.

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
πιςτοποιθτικά περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ ςυςτθμάτων υγείασ
και αςφάλειασ ςτθν εργαςία ςτο πεδίο εφαρμογισ του αντικειμζνου τθσ παροχισ υπθρεςίασ. Σιο
ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ:


Σιςτοποιθτικό εφαρμογισ ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Σοιότθτασ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο
ΕΟ ISO 9001:2008 ι αντίςτοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.



Σιςτοποιθτικό εφαρμογισ ςυςτιματοσ Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο ΕΟ ISO 14001:2004 ι αντίςτοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.



Σιςτοποιθτικό εφαρμογισ ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Εργαςιακισ Αςφάλειασ και Χγιεινισ ςφμφωνα
με το διεκνζσ πρότυπο 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ι αντίςτοιχο από ευρωπαϊκό
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα του προςωπικοφ, που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του
Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Φυποποιθμζνο
Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΛΛ ,το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Φο ΦΕΧΔ καταρτίηεται από τον Ανακζτοντα Φορζα βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ματευκυντιριασ Ρδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΡΠΦΒ-ΑΜΘ). Φο ΦΕΧΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Φο ΦΕΧΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν. Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΦΕΧΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Φυποποιθμζνο Ζντυπο
Χπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΦΕΧΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 316 του ν. 4412/2016.
Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).
Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που ο Ανακζτων Φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται :
ςτο Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο Ανακζτων Φορζασ που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ
υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Υθμειϊνεται ότι ςε
περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα
πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν δεν αφοροφν τθν παροφςα ςφμβαςθ.
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.
Υφμφωνα με το Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά
επαγγελματικά και εμπορικά μθτρϊα κακϊσ και οι δθλϊςεισ και τα πιςτοποιθτικά που αντιςτοιχοφν είναι
το Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ςτθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων υπθρεςιϊν. Ρ
πάροχοσ υπθρεςιϊν μπορεί να κλθκεί να προβεί ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά
με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ ςφμφωνα ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπει θ ιςχφουςα
εκνικι νομοκεςία. Ωσ «επαγγελματικά και εμπορικά μθτρϊα» νοοφνται τα περιλαμβανόμενα ςτο παρόν
Σαράρτθμα, και, ςε περίπτωςθ που ζχουν επζλκει τροποποιιςεισ ςε εκνικό επίπεδο, τα μθτρϊα που τα
αντικατζςτθςαν.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν :
Χπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα για το γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ για τισ
τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ 2016, 2017 και 2018, ςυνοδευόμενεσ από αντίςτοιχουσ
ιςολογιςμοφσ. Υε περίπτωςθ ενϊςεων/κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν προςφορά, τα ανωτζρω κριτιρια
χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ πρζπει να αποδεικνφονται ςτο πρόςωπο μίασ τουλάχιςτον από τισ
επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν :
Αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί με
τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, Χπεφκυνθ διλωςθ του Ο.1599/1986 ςυνοδευόμενθ από δελτία παροχισ
υπθρεςιϊν κ.α.) τα οποία να τεκμθριϊνουν τθν απόκτθςθ τριετοφσ εμπειρίασ του οικονομικοφ φορζα,
κατά τθν τελευταία πενταετία, ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ ςε
Διμουσ, Μοινότθτεσ, Δθμόςιεσ Χπθρεςίεσ και Ρργανιςμοφσ ωσ και Ο.Σ.Δ.Δ. ςτθν Ελλάδα ι αντιςτοίχωσ ςε
χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υπόψθ εγκαταςτάςεων (Ξονάδα
διφλιςθσ με τρία (3) πλιρθ αυτοκακαριηόμενα φίλτρα βαρφτθτασ), δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 280
μ3/ϊρα το κάκε ζνα ι 6.500 μ3/θμζρα, όςο δθλαδι θ παροχι του ενόσ εκ των τριϊν φίλτρων τθσ
υφιςτάμενθσ μονάδασ.
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Ρργανόγραμμα και αναλυτικι ονομαςτικι κατάςταςθ του προτεινόμενου τεχνικοφ προςωπικοφ για τθν
υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ περιγραφόμενθσ υπθρεςίασ με τισ ειδικότθτεσ που
προβλζπονται ςτθν παρ. 2.2.6., ςυνοδευόμενο από αντίγραφα αντίςτοιχων τίτλων ςπουδϊν και
αποδεικτικά ςτοιχεία προχπθρεςίασ του ανωτζρω προτεινόμενου προςωπικοφ, ιτοι κα πρζπει να
προςκομιςτοφν:


Στυχίο ι δίπλωμα Χθμικοφ Ξθχανικοφ ΑΕΙ ι Χθμικοφ ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο
ειδικότθτασ πτυχίο και αντίςτοιχα άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ μθχανικοφ ι βεβαίωςθ
ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χθμικϊν (Ο. 1804/1988-ΦΕΜ Α 177).



Στυχίο ι δίπλωμα Ξθχανολόγου Ξθχανικοφ ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ
πτυχίο και άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ξθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου
ςπουδϊν.



Στυχίο ι δίπλωμα Φμιματοσ Θλεκτρολόγου Ξθχανικοφ Φ.Ε. ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι
δίπλωμα ΦΕΙ ι Σρογραμμάτων Υπουδϊν Επιλογισ (Σ.Υ.Ε.) ΦΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά
ειδικότθτα πτυχίο ΜΑΦΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
και άδεια με άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχφοσ τουλάχιςτον
100 ΜW.



Για τουσ ειδικευμζνουσ εργάτεσ, απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ιτοι: απολυτιριο
τριτάξιου γυμναςίου ι για υποψιφιουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο
δθμοτικοφ ςχολείου ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ο.Δ.
580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ματάρτιςθσ, του άρκρου 1 του Ο. 2817/2000 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.



Σιςτοποιθτικά ι Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ που να τεκμθριϊνουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία του
ανωτζρω προτεινόμενου προςωπικοφ ςε λειτουργία ι/και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ φδατοσ.

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν :


Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο ΕΟ ISO 9001:2008 ι αντίςτοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςτο
πεδίο εφαρμογισ του αντικειμζνου τθσ παροχισ υπθρεςίασ, ςε ιςχφ.



Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ εφαρμογισ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004
ι αντίςτοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, ςτο πεδίο εφαρμογισ του
αντικειμζνου τθσ παροχισ υπθρεςίασ, ςε ιςχφ.



Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εργαςιακισ αςφάλειασ και
υγιεινισ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ι αντίςτοιχο από
ευρωπαϊκό αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, ςτο πεδίο εφαρμογισ του αντικειμζνου τθσ
παροχισ υπθρεςίασ, ςε ιςχφ.

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι
μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
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κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Ρι ςυνεταιριςμοί υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά κακϊσ και βεβαίωςθ
αρμόδιασ αρχισ ότι ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Μριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 311 του Ο. 4412/2016.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Νο 3/2020 κεωρθμζνθ μελζτθ που
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ
αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 259 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ ΦΡΧ ΕΥΘΔΘΥ: Ραραςκευι 28/2/2020
ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ: Σάββατο 29/2/2020 και ϊρα 07:00 π.μ.
ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ, ΩΤΑ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ: 16/3/2020 ,θμζρα Δευτζρα ,ϊρα 07:00 π.μ.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
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2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ.
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, ο Ανακζτων
Φορζασ κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι του.
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον Ανακζτοντα Φορζα, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
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επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι,
τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. Υε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν
εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ, θ θλεκτρονικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα δεν
αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Ρ Ανακζτων Φορζασ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν επί ποινι αποκλειςμοφ:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΦΕΧΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΦΕΧΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά
Υε αυτό το ςθμείο πρζπει να τονιςτεί ότι προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να λάβουν
γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ (Διυλιςτιριο Ξόρνου) και
να υποβάλλουν παραδεκτζσ τεχνικζσ προςφορζσ, κα πρζπει να διαβάςουν προςεκτικά τισ οδθγίεσ που
παρζχονται ςτο τεφχοσ «Φεχνικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων» τθσ Ν0 3/2020 μελζτθσ και να
πραγματοποιιςουν, μετά από αίτθςι τουσ, επίςκεψθ ςτισ εν λόγω εγκαταςτάςεισ, ςε θμερομθνίεσ και
ϊρεσ που κα οριςτοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ μζςω του δικτυακοφ τόπου του Διαγωνιςμοφ (θλεκτρονικι
πλατφόρμα ΕΥΘΔΘΥ). Υθμειϊνεται ότι κατά τθν διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ςτο Διυλιςτιριο Ξόρνου, ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ ςυνοδευόμενοσ από δικοφσ του τεχνικοφσ εμπειρογνϊμονεσ ι άλλα
τεχνικά ςτελζχθ τθσ επιλογισ του, κα ςυνοδεφεται επίςθσ και από τεχνικά υπθρεςιακά ςτελζχθ τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ. προκειμζνου να του παρζχονται διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που τυχόν κα ηθτιςει. Ξετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψθσ ςτισ εν λόγω εγκαταςτάςεισ, κα δοκεί βεβαίωςθ από τον ανακζτοντα φορζα
(ΔΕΧΑΘ) για τθν επίςκεψθ και τθν γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν των υπόψθ εγκαταςτάςεων.
Τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα με το κεφάλαιο «Απαιτιςεισ-Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ» Νο3/2020
μελζτθ τθσ Φ.Χ. τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ., θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εν λόγω Διακιρυξθσ.
Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα, τα οποία είναι τα εξισ:
α) Υφντομθ Φεχνικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει:


Φθν προτεινόμενθ, από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, μεκοδολογία λειτουργίασ και το
γενικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ (τακτικό - προλθπτικό) των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ
(Διυλιςτιριο Ξόρνου), όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο τεφχοσ «Φεχνικι Σεριγραφι» τθσ Νο3/2020
μελζτθσ.
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Εκτίμθςθ τθσ απαιτοφμενθσ ανά μινα ενζργειασ με βάςθ τισ αναμενόμενεσ
παροχζσ/καταναλϊςεισ κακϊσ και του κροκιδωτικοφ υλικοφ και υποχλωριϊδεσ νατρίου που
απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία και απολφμανςθ του παραγομζνου νεροφ.



Φα αντίςτοιχα ζντυπα ωσ δείγματα-πρότυπα που κα χρθςιμοποιιςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για
τθν ορκι επιτιρθςθ λειτουργίασ κα ςυντιρθςθσ του Διυλιςτθρίου Ξόρνου (βλ. Φεφχοσ "Φεχνικι
Υυγγραφι Χποχρεϊςεων" τθσ Νο3/2020 μελζτθσ). Φα εν λόγω ζγγραφα είναι ενδεικτικά και κα
οριςτικοποιθκοφν μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Φεχνικϊν
Χπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Χ.Α. Θιβασ.

β) Βεβαίωςθ που κα χορθγθκεί από τον ανακζτοντα φορζα (ΔΕΧΑΘ) ςχετικά με τθν επίςκεψθ του
υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ (Διυλιςτιριο Ξόρνου)
για τθν γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν των υπόψθ εγκαταςτάςεων. Θ παράλειψθ αυτι
επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ.
Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Θα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ (περιλαμβάνεται ςτθν Νο3/2020 μελζτθ τθσ Φ.Χ. τθσ
Δ.Ε.Χ.Α.Θ.). Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ ουσ του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε
από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ.
Θ τιμι τθσ παροχισ υπθρεςίασ για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ
νεροφ δίδεται ςε ευρϊ ανά μινα.
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται:


οι αμοιβζσ και τα ζξοδα αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία
και ςυντιρθςθ των υπόψθ εγκαταςτάςεων,
 θ αξία των υλικϊν (λιπαντικά κ.α.) και εργαςιϊν επιςκευισ από τεχνίτεσ που απαιτοφνται για τθν
ςυνικθ (τακτικι - προλθπτικι) ςυντιρθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ςτο Διυλιςτιριο του
Ξόρνου ςφμφωνα με το επίςθμο εγχειρίδιο λειτουργίασ του,
 θ αξία των απαραίτθτων αναλϊςιμων υλικϊν (αντιδραςτιρια κ.α.) για τθν διενζργεια των
απαραίτθτων εργαςτθριακϊν αναλφςεων ςε δείγματα νεροφ με ςκοπό τθν παραγωγι πόςιμου
νεροφ άριςτθσ ποιότθτασ,
ενϊ δεν περιλαμβάνονται:
 οι δαπάνεσ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των υπόψθ εγκαταςτάςεων και των χθμικϊν
(ΟαOCl, κροκιδωτικό) που απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία του παραγόμενου νεροφ,
 οι εργαςίεσ επιςκευισ και τα κατά περίπτωςθ ανταλλακτικά για βλάβεσ που οφείλονται ςε
ανωτζρω βία, απρόβλεπτα γεγονότα, αςτοχία υλικοφ ι εςφαλμζνο υπολογιςμό ι ςχεδιαςμό των
εν λόγω εγκαταςτάςεων.
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.. Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου & με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν
κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ (εφόςον απαιτείται). Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε
ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. Ρι
προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ
απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον Ανακζτοντα Φορζα, ςτθν παρ. 1.3. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον Ανακζτοντα
Φορζα, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο Ανακζτων Φορζασ κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, ο
Ανακζτων Φορζασ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
Ρ Ανακζτων Φορζασ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον Ανακζτοντα Φορζα ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016,
δ) δεν επιτρζπεται εναλλακτικι προςφορά.
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο του Ανακζτοντα
Φορζα (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά»
τθν Ραραςκευι 20 / 3 / 2020 και ϊρα 11:00 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει ο Ανακζτων Φορζασ

Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Ρ Ανακζτων Φορζασ μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο Ανακζτων Φορζασ προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διενζργειασ / Επιτροπι αξιολόγθςθσ όλων των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ
ςυμβάςεων κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςυμβάςεων του άρκρου 328 του Ο
4412/2016, τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, για προμικειεσ
και γενικζσ υπθρεςίεσ, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 7/16-01-2020 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΚ.,
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτον Ανακζτοντα Φορζα, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία
και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων
τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Φο εν λόγω
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πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω Επιτροπι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτον
Ανακζτοντα Φορζα προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανακζτων
Φορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 313 και 89 ν.
4412/2016.
Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο Ανακζτων Φορζασ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τον Ανακζτοντα Φορζα μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Ανακζτων Φορζασ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
ο Ανακζτων Φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντοσ Φορζα θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
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το Φ.Ε.Χ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του Ανακζτοντα Φορζα για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με
το Φ.Ε.Χ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντα Φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του Ανακζτοντα Φορζα
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Υτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 και επόμενα. Υτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι
υπθρεςιϊν, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό,
που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ρ Ανακζτων Φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο Ανακζτων Φορζασ δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
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ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Ρ Ανακζτων Φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντα Φορζα θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του Ανακζτοντα Φορζα
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ του
Ανακζτοντα Φορζα, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του Ανακζτοντα Φορζα θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ.
Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι
Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..
Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, Ρ Ανακζτων
Φορζασ ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Ρ Ανακζτων Φορζασ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ:
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• κοινοποιεί τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν του Ανακζτοντα Φορζα και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Χπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ του Ανακζτοντα Φορζα κατατίκενται
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΣΣ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθς θσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και ο Ανακζτων Φορζασ, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Ξε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Ρ Ανακζτων Φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΣΑ και κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα ζναντι του αναδόχου.
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραγράφου 2.1.5., ανεξαρτιτωσ του φψουσ των και ο χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυιςεων πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ πλζον δφο (2) μινεσ.
Υθμειϊνεται ότι μόνο ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ από τθν υπθρεςία δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ι τροποποίθςθσ
τθσ ςφμβαςθσ που απαιτεί αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
κατακζςει ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του
Σροςαρτιματοσ Αϋ.
Επίςθσ :
1.

2.

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε
κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ
τθσ ομάδασ. Θ Επίβλεψθ ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι
του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ.
Ρ Ανάδοχοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ςωςτι και ομαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο τεφχοσ «Φεχνικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων» και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να καταςτρϊςει κατά τζτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ τθσ
υπθρεςίασ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και μθχανικά μζςα, οφτωσ ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι να
εξαςφαλίηεται θ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία των μονάδων επεξεργαςίασ νεροφ.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ρ Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊνει όλεσ τισ δαπάνεσ που κα προκφψουν από τθ λειτουργία,
ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ που περιλαμβάνουν, θμερομίςκια,
μιςκοφσ, ειςφορζσ, ζξοδα κίνθςθσ προςωπικοφ και μεταφορά υλικϊν.
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί και να ςυντθρεί με προςωπικό επιςτθμονικό, εργατοτεχνικό
κ.α., κατάλλθλο για τισ εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε αρικμό για τθ νόμιμθ, ομαλι και εφρυκμθ
λειτουργία των εγκαταςτάςεων. Θα πρζπει ακόμα εκτόσ του προςωπικοφ αυτοφ, να ζχει ςε
ετοιμότθτα εξοπλιςμζνο ςυνεργείο επιςκευϊν και καταςκευϊν θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και
εξοπλιςμοφ επανδρωμζνο με ζμπειρο προςωπικό, που κα προβαίνει ςε επιςκευζσ και καταςκευζσ
ακόμα και κατά τισ Μυριακζσ και εορτζσ, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν διαπιςτωκεί ότι μζροσ του προςωπικοφ του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ
απαιτιςεισ των εργαςιϊν, θ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. ζχει δικαίωμα να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ
αποπομπι κάκε ανίκανου απείκαρχου ι και μθ τίμιου μζλουσ του τεχνικοφ υπαλλθλικοφ ι εργατικοφ
προςωπικοφ του Αναδόχου. Υε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί, θ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. ζχει το
δικαίωμα να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των ακατάλλθλων προςϊπων με άλλα που κα αμείβονται
από τθν Δ.Ε.Χ.Α.Θ. ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Ρ Ανάδοχοσ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα
ςυναντιζται τουλάχιςτον δφο φορζσ το μινα με τουσ αρμόδιουσ εκπροςϊπουσ τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ., ςε
τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ. Υκοπόσ των ςυναντιςεων κα είναι θ ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν
με τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Θ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. κα ζχει το δικαίωμα να διενεργεί
τακτικοφσ ι αιφνίδιουσ ελζγχουσ απόδοςθσ και τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όςεσ φορζσ το
κεωρεί απαραίτθτο.
Ρ Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί μθχανιματα και υλικά που ανταποκρίνονται ςτουσ
ιςχφοντεσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ δθλαδι τισ ιςχφουςεσ επίςθμεσ προδιαγραφζσ κακϊσ και τισ
προδιαγραφζσ του εργοδότθ. Ρ εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να προςδιορίηει και να κρίνει τθν
καταλλθλότθτα ι όχι των κάκε φφςεωσ μθχανικϊν μζςων και ςυναφϊν με αυτά ειδϊν που
χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να παρζχει ςτο προςωπικό του κινθτό τθλζφωνο (τον οποίο ςαφϊσ
βαρφνει θ δαπάνθ), με το οποίο κα μπορεί να επικοινωνιςει άμεςα το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ.
Ρ Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί εργαλεία & μθχανιματα τθσ Δ.Ε.Χ.Α.Θ. ςε πνεφμα καλισ
ςυνεργαςίασ παραμζνοντασ υπόλογοσ για τυχόν βλάβεσ ι απϊλειεσ.
Ρ εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ υπθρεςίασ.
Υτον Ανάδοχο κα παραςχεκοφν όλεσ οι δυνατζσ ευκολίεσ από τθν Δ.Ε.Χ.Α.Θ. κακϊσ και πρόςβαςθ ςτα
ςχζδια των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ τα οποία υποχρεοφται αυςτθρά να μθν κοινοποιεί ςε
τρίτουσ για λόγουσ αςφάλειασ. Ματά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του αναδόχου κα
καταρτιςκεί από κοινοφ με τθν Δ.Ε.Χ.Α.Θ. ζνασ κατάλογοσ με τα ελάχιςτα εργαλεία και τα αναγκαία
ανταλλακτικά «εκτάκτου ανάγκθσ» (κυρίωσ θλεκτρολογικό υλικό πινάκων) τα οποία κα χρεωκοφν και
κα παραδοκοφν ςτον Ανάδοχο.

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον Ανακζτοντα
Φορζα το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον Ανακζτοντα Φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτον Ανακζτοντα Φορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον Ανακζτοντα Φορζα κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Υε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια - τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ, κα πρζπει να τον αντικαταςτιςει με άλλον υπεργολάβο ι να αποδείξει ότι μπορεί ο ίδιοσ ο
ανάδοχοσ να ανταποκρικεί ςτουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλιϊσ κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει ςωςτά
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.
4.4.3. Ρ Ανακζτων Φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με
απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Ρ Ανακζτων Φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ.
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5.
5.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Θ ςυμβατικι αξία τθσ προμικειασ κα πλθρϊνεται ςτον ανάδοχο μετά τθν παραλαβι τθσ τμθματικισ
παραχκείςασ αυτισ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 8 τθσ Ειδικισ Υυγγραφισ Χποχρεϊςεων τθσ
Νο 3/2020 κεωρθμζνθσ μελζτθσ τθσ Φ.Χ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Υυμβάςεων επιβάλλεται
β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τον
Ανακζτοντα Φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και
Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου & με κάκε
πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
(εφόςον απαιτείται).

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του Ανακζτοντα Φορζα, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Υτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα. Σοινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Ρι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΣΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΣΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ,
Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον Ανακζτοντα Φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων
Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.3. (Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών
Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.
6.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του αντικειμζνου τμθματικοφ ι ςυνολικοφ ςυμβάςεων
παροχισ γενικϊν Χπθρεςιϊν, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 216 και τθσ περίπτωςθσ δ’ τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 221 του Ο. 4412/2016, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 7/16-01-2020 απόφαςθ του
Δ.Υ. τθσ ΔΕΧΑΘ. Θ αρμόδια επιτροπι κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ, που είναι το
Δ.Υ., για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Φο θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τθν Επιτροπι, που
μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται
ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ
ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Ρι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. Ματά τα λοιπά κα εφαρμοςτοφν πλιρωσ οι
απαιτιςεισ που κζτει θ Φεχνικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων τθσ Νο 3/2020 μελζτθσ τθσ Φ.Χ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1 Θ χρονικι διάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ κα είναι για δεκαοκτϊ (18)
μινεσ, θ οποία ξεκινάει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ (ιτοι
παράταςθ τθσ διάρκειάσ τθσ για ζξι (6) επιπλζον μινεσ με αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου).
Φόποσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ είναι οι Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Οεροφ Θιβασ με τισ επιμζρουσ
μονάδεσ τθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ «Φεχνικι Σεριγραφι» τθσ Νο 3/2020 κεωρθμζνθσ
μελζτθσ τθσ Φ.Χ. που βρίςκονται παραπλεφρωσ τθσ διϊρυγασ του Ξόρνου ςτο δρόμο Θιβασ - Ελευςίνασ,
ςτθν Θιβα.
Ρ Ανάδοχοσ κα παράςχει τισ υπθρεςίεσ του επί εικοςιτετραϊρου βάςθσ για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ και κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ςωςτι και ομαλι λειτουργία του Διυλιςτθρίου Ξόρνου
με δεδομζνο ότι κα πρζπει να λειτουργεί αδιάλειπτα.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Ανακζτοντοσ Φορζα μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτον
Ανακζτων Φορζα τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.
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6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.3.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του αντικειμζνου τμθματικοφ ι ςυνολικοφ ςυμβάςεων
παροχισ γενικϊν Χπθρεςιϊν, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 216 και τθσ περίπτωςθσ δ’ τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 221 του Ο. 4412/2016, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 7/16-01-2020 απόφαςθ του
Δ.Υ. τθσ ΔΕΧΑΘ.
6.3.2 Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν
παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 3 και 4. Φα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ
που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι
τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων
ςτο άρκρο 220.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
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6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των
αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο
218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Ρι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία
ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ.

6.6

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.6.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
ο Ανακζτων Φορζασ δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.
6.6.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανακζτων Φορζασ δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).
Θήβα Ιανοςάπιορ 2020
Οι Σςντάξαντερ
Μπόηης Γημήηριος

Ίζζαρη ωηηρία

Μητανολόγος Μητανικός Σ.Δ.

Λογίζηρια Σ.Δ.
Θήβα Ιανοςάπιορ 2020
Ελέγσθηκε & Θεωπήθηκε
Οι Θεωπήσαντερ

Ράπηης ωηήριος

Κοηζώνας Γεώργιος

Πολιηικός Μητανικός Π.Δ.

Οικονομολόγος Π.Δ.

Θήβα 13/2/2020
Παπαλήυθηκε με την Απ. 37/2020
Απόθαζη ηοσ Γ.. ηης Γ.Δ.Τ.Α. Θήβας
Ο Πρόεδρος Γ.Δ.Τ.Α. Θήβας
Κωνζηανηίνος Βόλης
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ & ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΡΟΚΘΥΞΘ

ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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