ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός
Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813 409851
Fax: 2813 409809
Email: dikeh@heraklion.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ηράκλειο, 09/10/2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1551

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ Α/Α 010/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια ειδών σκίασης (τεντών) και εγκατάσταση αυτών για τις
ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

..………………………………Σελ.2

2.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού

..………………………………Σελ.3

αντικειμένου της σύμβασης
2.

Τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού

..………………………………Σελ.3

3.

Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών

..………………………………Σελ.5

4.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

..………………………………Σελ.5

5.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

..………………………………Σελ.6

6.

Δικαιούμενοι συμμετοχής

..………………………………Σελ.6

7.

Λόγοι αποκλεισμού

..………………………………Σελ.6

8.

Σύνταξη των προσφορών

..………………………………Σελ.9

9.

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών

………………………………Σελ.14

10.

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

………………………………Σελ.16

11.

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης

………………………………Σελ.17

12.

Όροι εκτέλεσης σύμβασης

………………………………Σελ.18

13.

Χρόνος – Διάρκεια σύμβασης

………………………………Σελ.19

14.

Πληροφορίες

………………………………Σελ.20

1

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος
– Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
και ιδίως των άρθρων 116 και 117
 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α11/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
 Toυ N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Την υπ’ αριθ. 217/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος
τεχνικών
προδιαγραφών,
διετέθη
πίστωση
ποσού
€13.640,00
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑ 10 - 6471 «Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού εξόδων του έτους
2017 και εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
τους και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με την με αριθμό ΠΑΥ Α135/2017
 Την 188/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου µε την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και
αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2017
 Τους όρους της παρούσας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
τιμής, για την προμήθεια τεντών (CPV 39522120-4) συμπεριλαμβανομένων
των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, για τις ανάγκες των
πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού - Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο
«Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού», το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την
Τρίτη, 24-10-2017 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί
με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η. Έργο της ανωτέρω
Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή
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πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Η.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι και την 23η Οκτωβρίου
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την
καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και δεν
αξιολογούνται.
Η
παρούσα
θα
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Ηρακλείου
(https://www.heraklion.gr/press/auction) και στον ιστότοπο του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)
(http://www.eprocurment.gov.gr], σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και
είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία
Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η αγορά τεντών καθώς και οι εργασίες
τοποθέτησης
και
εγκατάστασής
τους,
ως
απαιτούμενη
παροχή
παρακολουθηματικών υπηρεσιών της προμήθειας. Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 39522120-4 Τέντες.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Τέντα επιφανείας 100 τ.μ. με σιδερένιες κολόνες στήριξης,
συμπεριλαμβανομένων των σιδέρων και όλων των υλικών στήριξης, της πρώτης
τοποθέτησης - εγκατάστασης» καθώς και τα έξοδα αποστολής, εκτιμώμενης αξίας
έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000) πλέον ΦΠΑ 24% €1.440.
ΤΜΗΜΑ 2: «Τέντα επιφανείας 120 τ.μ. με αλουμινένιες κολόνες και σχοινιά
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των αλουμινίων και όλων των υλικών στήριξης,
της πρώτης τοποθέτησης - εγκατάστασης» καθώς και τα έξοδα αποστολής,
εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) πλέον ΦΠΑ 24% €1.200.
Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα δύο τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα 1
και 2 σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση να πληρείται το κριτήριο
κατακύρωσης και για τα δύο τμήματα.
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ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

1

Τέντα με 4 σιδερένιες
κολόνες στήριξης.
Διάσταση τέντας 100τ.μ.
(συμπεριλαμβάνονται τα
σίδερα και όλα τα υλικά
στήριξης και η πρώτη
τοποθέτηση της)
Τέντα με αλουμινένιες
κολόνες και σχοινιά
στήριξης. Διάσταση
τέντας 120τ.μ.
(συμπεριλαμβανονται τα
αλουμίνια και όλα τα
υλικά στήριξης και η
πρώτη τοποθέτηση της)
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ΜΟΝΑΔ
Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΕΜ

1

6.000,00€

6.000,00€

ΤΕΜ

1

5.000,00€

5.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

11.000,00€

ΦΠΑ 24%

2.640,00€

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

13.640,00€

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα
προμηθειών της επιχείρησης στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 11.000,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(2.640,00€), δηλαδή συνολικά δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ
(€13.640,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τμήμα 1: Τεχνική περιγραφή τέντας με Α/Α 1 του πίνακα που βρίσκεται στο
«Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού»
Τέντα διαστάσεων 10x10 m. Η τέντα θα αποτελείται από το πανί της οροφής το
οποίο πρέπει να είναι PVC με πλέξη πολυεστερική και από τον σκελετό
κατασκευασμένο από χάλυβα. Το πανί της τέντας θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή
σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρές βροχοπτώσεις, υψηλές και χαμηλές
θερμοκρασίες κλπ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά






100% αδιάβροχη
Πολυεστερικό Πανί
Προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες
Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες όπως άνεμο, αέρα, βροχή κ.λ.π.
Αντιβακτηριακή προστασία και προστασία από το σάπισμα
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Οι πρώτες ύλες να είναι συμμορφωμένες με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η φόρτιση του ανέμου να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ 13782
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, από τα νήματα
ως τα χρώματα, να είναι ελεγμένες και απαλλαγμένες από επιβλαβείς ουσίες
και να τηρούν πλήρως τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση και στερέωση της τέντας
επιβαρύνουν τον προμηθευτή
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή
Η 1η τοποθέτηση στο χώρο και στον χρόνο που θα του υπόδειξη η Αναθέτουσα
Αρχή επιβαρύνει τον προμηθευτή

Τμήμα 2: Τεχνική περιγραφή τέντας με Α/Α 2 του πίνακα που βρίσκεται στο
«Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού»
Τέντα διαστάσεων 120 τετραγωνικών μέτρων (10m x 12m). Η τέντα θα
αποτελείται από 100% πολυεστερικό πανί, μεταλλικά στηρίγματα και σχοινιά. Το
πανί της τέντας θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή σε έντονα καιρικά φαινόμενα
όπως ισχυρές βροχοπτώσεις, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες κλπ.
Συγκεκριμένα
το
τεντόπανο
θα
είναι
υψηλής
προδιαγραφών, με ραφές πολυεστερικής κλωστής.

αντοχής,

ευρωπαϊκών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά










100% αδιάβροχη
Πολυεστερικό Πανί
Προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες
Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες όπως άνεμο, αέρα, βροχή κ.λ.π.
Αντιβακτηριακή προστασία και προστασία από το σάπισμα
Να μη σκίζεται εύκολα και εάν για οποιοδήποτε λόγω σκισθεί να μην
προχωρήσει το σκίσιμο στο υπόλοιπο ύφασμα
Οι πρώτες ύλες να είναι συμμορφωμένες με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα υποστυλώματα να είναι από αλουμινίο Φ40 με προφίλ 4mm και τα ύψη τους
να κυμαίνονται από 3m-3,5m περιμετρικά και 4m εσωτερικά.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, από τα νήματα
ως τα χρώματα, να είναι ελεγμένες και απαλλαγμένες από επιβλαβείς ουσίες
και να τηρούν πλήρως τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
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Τα σχοινιά, τα ναυτικά κλειδιά και τα μέσα αγκύρωσης όπως βιομηχανικά Ούπα
βαρέως τύπου Μ10., μπετόβεργες Φ25 και 80cm ύψους, επιβαρύνουν τον
προμηθευτή
Όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση και στερέωση της τέντας
επιβαρύνουν τον προμηθευτή
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή
Η 1η τοποθέτηση στο χώρο και στον χρόνο που θα του υπόδειξη η Αναθέτουσα
Αρχή επιβαρύνει τον προμηθευτή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 1
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή / Κύριος του Έργου: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Κ. 716 01
NUTS: GR431
Τηλέφωνο: 2813 409851
Telefax: 2813 409809
E-mail: dikeh@heraklion.gr
Πληροφορίες: Κυράτσογλου Μιχαήλ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
ηλεκτρονικά αλλά και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
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Άρθρο 2
Τόπος και χρόνος διαγωνισμού
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66
(άρθρο 120 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν.
4412/2016). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η., στο
Ηράκλειο Κρήτης (Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Παλιό Δημαρχείο) την Τρίτη
24 Οκτωβρίου 2017, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.µ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί, θα διενεργηθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρο 25 του Ν. 4412/2016)
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της
προμήθειας και που είναι εγκατεστημένα:
α) Σε κράτος - µέλος της Ένωσης
β) Σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύβαση, καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 & 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας.
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εκπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου, που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως µέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Άρθρο 4
Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α` 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επιπλέον, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

8

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα
παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Εκτός των ανωτέρω υπό 2 και 3, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση
ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν.
4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.
6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.
8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό).
Άρθρο 5
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών (Άρθρο 95 του Ν.
4412/2016)
Α. Τρόπος σύνταξης:
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι προσφορές
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους όπως
προσδιορίζεται στη συνέχεια, στην ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση
προς αυτήν) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν μέσα σε έναν ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) τρεις (3) υποφακέλους.
1. Ο κυρίως φάκελος πρέπει να είναι σφραγισμένος και σε αυτόν πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …..
για την «Προμήθεια τέντας υπ’ αριθμ. 1 ή υπ’ αριθμ. 2 ή προμήθεια
τεντών (ανάλογα με την προσφορά) και εγκατάσταση αυτών για τις
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ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου»
με αναθέτουσα αρχή την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού –
Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 23η
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00
2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τους εξής τρεις σφραγισμένους
φακέλους, µε την ένδειξη αντίστοιχα: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» στους οποίους και θα
αναγράφονται ευκρινώς όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου. Οι παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής των φακέλων είναι υποχρεωτικές
και η µη τήρησή τους επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.
Β. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», είναι τα εξής:
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις
οδηγίες που το συνοδεύουν.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ του προσφέροντος.
3. Υπεύθυνες δηλώσεις (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής) της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως ισχύει, (του νόμιμου εκπροσώπου εάν
πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού και στην οποία:
Α) O υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς:
I.
Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα (σε περίπτωση
που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις Υπηρεσίες
του Δημοσίου Τομέα.
II. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
(να αναφερθεί ο αριθμός της), των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι
ακριβή.
III. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από
οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης
του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της.
IV. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά
την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά
με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
V. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που
αποδεδειγμένος διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
VI. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και της
προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.
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VII. Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής
ή/και ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
άλλη ανάλογη διαδικασία.
VIII. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
IX. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που είναι
αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
X. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία
(απαραιτήτως να κατονομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας),
XI. Η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με βάση τις φορολογικές της δηλώσεις είναι
κερδοφόρα τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.
Γ) Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψήφιου αναδόχου (σημ.: εφόσον
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών,
εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νόμιμου προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:

I.
Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
II. Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί
για δωροδοκία, απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της Ε.Ε., β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 πς Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
της Ε.Ε., γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
4. Αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, μαζί
με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό
ΦΕΚ), Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (Μεταβολών) καθώς και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
ισχύουσας νόμιμη εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου και το ΦΕΚ δημοσίευσης
της νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που επιβάλλεται). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει
νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία
του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

12

Δ. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο φάκελο
«Τεχνική Προσφορά», είναι τα εξής (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι Ή ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ):
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75),
όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος
θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές του
Τεχνικού Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΟΡΑ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (να αναφερθεί υποχρεωτικά ο
αριθμός της διακήρυξης).
Ε. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στον φάκελο
«Οικονομική Προσφορά», είναι τα εξής (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι Ή ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ):
1. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το συνολικό καθαρό ποσό
αμοιβής σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και το
συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%) ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΟΡΑ.
ΣΤ. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών (άρθρο 96 του Ν.
4412/2016)
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε αυτοπροσώπως είτε
ταχυδρομικώς μέχρι και την καταληκτική προθεσμία, δηλαδή μέχρι και την
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Στις προσφορές απαγορεύεται να
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε
διαγωνιζόμενο.
2. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμη κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτών. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες.
5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας
Αρχής. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
6. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από µία
εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για
δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι µέλος
διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος
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σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που µισθοδοτούνται ή αμείβονται σε οποιοδήποτε
τρόπο από την εταιρεία αυτή.
7. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο σύνολο της προμήθειας και όχι ανά
ομάδες.
8. Γενικά οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά
μπορεί να απορριφθεί όταν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής
9. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά, αλλά πρέπει να
έχουν φτάσει στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, οδός
Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός μέχρι την ώρα λήξης της καταληκτικής
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961 που κυρώθηκε µε τον ν.
1497/1984 (Α΄188). Τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια κατασκευάστριας
εταιρείας δύνανται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
11. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από την επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών.
12. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται
πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.4250/2014) δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (δεν ισχύει για
την εγγυητική επιστολή) και θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Τα έγγραφα της εξουσιοδότησης ή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι
θεωρημένα από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

Άρθρο 7
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές
από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω
αναφερόμενα στοιχεία.
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι

14

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 8
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια
συνεδρίαση (κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους), μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο µόνο τους φακέλους
των προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να
αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές προκειμένου να επιστραφούν. Πάνω σε
κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της
προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση
απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο
παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο
πρακτικό της δημοπρασίας. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο
πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της
προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για
οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που
ορίζεται στη διακήρυξη. Η υποβολή µόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δημόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων/
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων,
που υπεβλήθηκαν από αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη
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της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού
έχουν ως εξής:
ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο και
αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου ενώ
φυλάσσονται μέχρι το αρμόδιο όργανο να ολοκληρώσει και τον έλεγχο των
φακέλων που περιέχουν την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο : Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο, στην ίδια συνεδρίαση προβαίνει
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα µε τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης και αναλύει στο υπάρχον πρακτικό τις τεχνικές
προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές αλλά και όσες γίνονται αποδεκτές, µε βάση
το κριτήριο της ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο : Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι µε τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 1 & 2, δεν αποσφραγίζονται.
Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή. Η κατά τα ανωτέρω
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε µία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση που οι προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης, το οποίο και
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε τηλεομοιότυπο (fax) ή µε την
αποστολή ηλεκτρονικού µμηνύματος (e-mail).
Άρθρο 9
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88, Ν.4412/2016, όταν οι προσφορές φαίνονται
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση µε τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας
αρχής.
Άρθρο 10
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
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της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται.
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

της
τα
Το
της

Άρθρο 11
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην παράγραφο 6 του
παρόντος άρθρου 11. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
2. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5
και 6 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας.
4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής
για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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5. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται
σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 που είναι:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του σε αυτό.
2) Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντα
3) Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντα
4) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
5) Πιστοποιητικό σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2β του αρ. 80 του Ν.
4412/2016 ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
Άρθρο 12
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (αρ. 105 ν. 4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί
αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο
127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
του άρθρου 11 παράγραφος 6.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει

18

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 13
Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
Άρθρο 14
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 15
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση, που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου: α) στην περίπτωση του άρθρου 12 εδάφιο τελευταίο της παρούσας
διακήρυξης (παρ. 5, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) β) σε περίπτωση δημόσιας
σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16
Πλημμελής Εκτέλεση
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν
πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται
οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 207 και 213 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 17
Παραλαβή Υλικών - πληρωμή
Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των εργασιών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί
μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 18
Χρόνος - τρόπος παράδοσης και διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίζει µε την υπογραφή της και θα ισχύει έως και
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την υπογραφή αυτής. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό
διάστημα ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει το σύνολο των προς
προμήθεια υλικών προς την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για
την παράδοση των υλικών και την συναρμολόγησή τους όπως περιγράφεται στο
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, στον χώρο που θα του υποδειχθεί. Οι
εργασίες συναρμολόγησης των προς προμήθεια υλικών θα γίνονται κατόπιν
συνεννόησης µε τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Η. Μετά την παράδοση των
εγκατεστημένων υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στα γραφεία της
ΔΗ.Κ.Ε.Η, αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο παραλαβής τους, στο οποίο
θα αναφέρονται η ποσότητα των υλικών και οι εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και η
ημερομηνία και ο χώρος εκτέλεσης αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο
ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη σύμβαση και τον νόμο
υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από την ΔΗ.Κ.Ε.Η
µε όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. Προσφορές που ορίζουν
διαφορετική διάρκεια από την ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 19
Διοικητικές προσφυγές κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
(Άρθρο 205 του Ν. 4412/2016)
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων της παρούσας (περί Κήρυξης οικονομικού φορέα
εκπτώτου – Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών
– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 20
Τρόπος πληρωμής έξοδα – κρατήσεις - εισφορές
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: με
καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. Η συμβατική αξία της προμήθειας θα καταβληθεί στον ανάδοχο κατόπιν
σχετικής συνεννόησης, μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και
μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις,
οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
1. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (ίσος µε ποσοστό 4%).
2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
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Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Άρθρο 21
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου, κανονιστικές πράξεις ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών
φορέων ασκείται, σύμφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015 (Α΄34)
Άρθρο 22
Δημοσίευση
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν την
διενέργειά του διαγωνισμού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.
Άρθρο 23
Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων
Πληροφορίες για τον συνοπτικό διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
από τις 09:00 έως 14:00 από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (∆/νση Διονυσίου 13Α, Νέα
Αλικαρνασσός, αρμόδιος υπάλληλος κος Κυράτσογλου Μιχαήλ, Τηλ. 2813
409851.) Πληροφορίες σχετικά με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
παρέχονται στο τηλέφωνο 6977506343, ΑΥΣΤΗΡΑ από τις 10:00 έως τις 13:00
κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Τσαγκαράκης Γεώργιος

Κυράτσογλου Μιχαήλ

Προέδρος της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ηρακλείου

Π.Ε. Διοικητικός Υπάλληλος
της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Ηρακλείου
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