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Πληροφορίεσ:
Μαρία Βιςκαδοφρου
Ρρόεδροσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν/Ζργων
2810 264565 / Fax: 2810264561
Δρ. Δημήτριοσ Κ. Σςιράκοσ
ΡΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΓΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΟΜΑΓΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΘΔΔΩΝ ΑΜΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ
ΣΑΓΙΟ
ΑΡΙΘ. Πξνθήξπμεο : 449
Ηκεξνκελία: 5/3/2019
Καζαξό πνζό:
ΦΠΑ 24%
πλνιηθό πνζό

40.600,00 €
9.744,00
50.344,00 €

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Ρρόεδροσ τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ , προκθρφςςει ςυνοπτικό
διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ ςτο ςφνολο,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 50.344,00 0 €
(με ΦΠΑ 24%),
(ευρϊ)
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.

Σν αληηθείκελν ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ηελ
πξνθήξπμε ηνπ πξόρεηξνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ αθνξά:
Α.
ηελ πξνκήζεηα δχν ζηεγαζκέλσλ πάγθσλ δεθανρηψ (18) ζέζεσλ ν θάζε έλαο
γηα ηνπο αζιεηέο πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο
θφζηνπο 18.600,00 € κε ΦΠΑ 24%
Β.
ηελ πξνκήζεηα ηξηψλ ζηεγαζκέλσλ πάγθσλ πέληε (5) ζέζεσλ ν θάζε έλαο γηα
ηνλ ηέηαξην δηαηηεηή θαη ηνπο extra αλαπιεξσκαηηθνχο ησλ νκάδσλ
πνδνζθαίξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 7.812,00 € κε ΦΠΑ
24%
Γ.
ηελ πξνκήζεηα πελήληα θαζηζκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθά δηαθεθξηκέλσλ
ζέζεσλ γηα ηελ ζχξα δηαθεθξηκέλσλ αηφκσλ (Θχξα VIP) ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 8.680,00 € κε ΦΠΑ 24%
Γ.
ηελ πξνκήζεηα ηξηάληα (30) αλαθιηλφκελσλ θαζηζκάησλ γηα ηελ ζχξα
ΑΜΔΑ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 4.836,00 € κε ΦΠΑ 24%
Δ.
πξνκήζεηα εμήληα (60) αλαθιηλφκελσλ θαζηζκάησλ αζιεηψλ
πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 10.416,00 € κε ΦΠΑ 24%
ζπλνιηθνύ θόζηνπο 50.344,00 € (κε ΦΠΑ 24%), κε θαζαξό πνζό 40.600,00 €
θαη 9.744,00 € ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ,
θαηά ην έηνο 2019.
Ζ Μειέηε ηεο πξνκήζεηαο απνηειείηαη απφ, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηνλ
Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ηνλ Πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο, ηελ Γεληθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ
δείγκαηα ή prospectus γηα θάζε έλα απφ ηα είδε πνπ απαηηείηαη γηα ηα νπνία είλαη
ππνςήθηνη, ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΑΔ ΟΣΑ
ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΣΑΓΗΟ ΠΤΡΟΤ
ΜΟΤΣΑΚΛΖ 25 , ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΗΝΣΟ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
71305

Τθλζφωνο

2810 264560/ 570 / 565

Φαξ

2810 264561

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

pagritio@aahaeota.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Δρ. Δθμιτριοσ Κ. Τςιράκοσ
(Συντονιςτισ Λειτουργιϊν ΔΑΚΗ)

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.aahaeota.gr και www.heraklion.gr.

Επωνυμία
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γεκνηηθή πνιπκεηνρηθή Δπηρείξεζε θαη αλήθεη ζηνλ
Γήκν Ζξαθιείνπ θαη ηελ ΠΔΓ
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Τπεξεζίεο Αζιεηηζκνχ θαη
ε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ Κέληξσλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε &
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ ζηελ
δηεχζπλζε www.heraklion.gr
β) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή
πιεξνθνξία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κε ην Σκήκα Γξακκαηείαο ηεο
ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ ηει. (+30) 2810 264565 / 568, e-mail: pagritio@aahaeota.gr.
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Κριτθσ.

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κ.Α.
2014ΔΠ00200007 ηεο ΑΔΠ002 ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο αλαιπηηθά σο εμήο :
Τπνέξγν (λέν): «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ
ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΟΜΑΓΩΝ, ΑΘΛΖΣΩΝ ΚΑΗ ΘΔΔΩΝ ΑΜΔΑ ΓΗΑ ΣΟ
ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΣΑΓΗΟ» πνζνχ 50.344,00 €, κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔ ΟΣΑ. ζχκθσλα κε ηελ
46588/26-02-2019 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Απφθαζεο Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο κε αξ. πξση. 47696/11.04.2014, σο πξνο
ηε δεκηνπξγία 3 λέσλ ππνέξγσλ, γηα ηελ εθηέιεζε θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ

19PROC004565076 2019-03-05
έξγνπ κε ηίηιν «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ - ΚΑΣΑΚΔΤΔ -ΤΝΣΖΡΖΔΗ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ».
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο
Ανηικείμενο ηης ζύμβαζης είναι η:
Α.
ε πξνκήζεηα δχν ζηεγαζκέλσλ πάγθσλ δεθανρηψ (18) ζέζεσλ ν θάζε έλαο
γηα ηνπο αζιεηέο πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο
θφζηνπο 18.600,00 € κε ΦΠΑ 24%
Β.
ηελ πξνκήζεηα ηξηψλ ζηεγαζκέλσλ πάγθσλ πέληε (5) ζέζεσλ ν θάζε έλαο γηα
ηνλ ηέηαξην δηαηηεηή θαη ηνπο extra αλαπιεξσκαηηθνχο ησλ νκάδσλ
πνδνζθαίξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 7.812,00 € κε ΦΠΑ
24%
Γ.
ηελ πξνκήζεηα πελήληα θαζηζκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθά δηαθεθξηκέλσλ
ζέζεσλ γηα ηελ ζχξα δηαθεθξηκέλσλ αηφκσλ (Θχξα VIP) ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 8.680,00 € κε ΦΠΑ 24%
Γ.
ηελ πξνκήζεηα ηξηάληα (30) αλαθιηλφκελσλ θαζηζκάησλ γηα ηελ ζχξα
ΑΜΔΑ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 4.836,00 € κε ΦΠΑ 24%
Δ.
πξνκήζεηα εμήληα (60) αλαθιηλφκελσλ θαζηζκάησλ αζιεηψλ
πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο 10.416,00 € κε ΦΠΑ 24%
ζπλνιηθνύ θόζηνπο 50.344,00 € (κε ΦΠΑ 24%), κε θαζαξό πνζό
40.600,00 €
θαη 9.744,00 € ΦΠΑ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 37450000-7 / Εξοπλιςμόσ υπαίθριων
αθλημάτων και αθλημάτων γηπζδου
Προςφορζσ υποβάλλονται υποχρεωτικά για το ςφνολο των ειδϊν τησ προμήθειασ
(ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ τοποθζτηςησ) Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο
ποςό των 50.344,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Αναλυτικι περιγραφι του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ενδεικτικό
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ο οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.*
Η ςφμβαςη θα ανατεθεί με το κριτήριο τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη
προςφοράσ, βάςει τιμήσ ςτο ςφνολο τησ προμήθειασ (ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ
τοποθζτηςησ).

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Μέξνο Α.
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθ δνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο
1.

Τον Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίωσ των
άρκρων 116 και 117.

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/19-07-2018(ΦΔΚ Α‟ 133/19-7-2018)
Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 203 αλαθνξηθά
κε ηνλ «Γηαηάθηε ζηνπο Ο.Σ.Α. α‟ βαζκνχ».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/28.06.2014
ηεχρνο Α‟): «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, δεκφζην

3.
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 66 πεξί
«Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ» (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη.
Σνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297)
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη
εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007
-2013»,
Σελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
Σνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό
πλέδξην»
Σνπ Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο
δηαηάμεηο”,
Σνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
Σνπ Ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο»,
Σνπ Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
Σνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα
θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε
δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 4 παξ. 1α ηνπ ΠΓ 80/05-08-2016(ΦΔΚ Α‟145/58 2016) πεξί «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη
(ΤΠΟΗΚ 2/100018/0026/30-12-2016.
Σεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεύρνο Β') Απόθαζεο
ηνπ Υπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (Άξζξν 87 παξ. 3) ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη «Ο δήκαξρνο, κε απφθαζή
ηνπ κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε
αληηδεκάξρνπο», θαη ηεο πεξίπη. Δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 θαη άξζξνπ
59 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ
Ν. 4555/2018 (Α' 133).
Σελ ππ‟ αξηζκ. 2/51290/0026/02-06-2016 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ πεξί «Παξνρήο Οδεγηψλ επί ηεο ππ‟ αξηζκ. 2-16570/0026/1305 2016 ΚΤΑ»
Σελ ππ‟αξηζκ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΤΑ ηνπ Τπνπξγνχ θαη
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο
θαη εμεηδίθεπζε κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ απφ ηηο Τπεξεζίεο
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ/Δηδηθφ Λνγηζηήξην ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
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18.

19.

Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο», κε ηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ δηέπεη ηελ κεηαθνξά ηνπο
απφ ηηο Τ.Γ.Δ. (Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ) ζηηο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
απφ 01/01/2017.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α‟/27-11-1995)
πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 3871/2010, φπσο
ηζρχνπλ ζήκεξα κε ην άξζξν 177 ηνπ Ν. 4270/2014.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α‟/17-08-2010)
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε».

20.

Τον Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεφχοσ Α').
21.
Τον Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ
114/8.6.2006 τεφχοσ Α') και ιδιαίτερα τθσ παρ. 4 του άρκρου 209, όπωσ
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 3536/2007 και τθσ παρ. 9
του άρκρου 209, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου
377 του Ν. 4412/2016.
22.
Τον Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ
Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ,
23.
Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο».
24.
Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»
25.
Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ».
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά
τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ.,
Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ προμικειασ ι
ζργου, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που
εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ
πλαιςίου τθσ.

Μέξνο B.
1.
Ζ κε αξ. πξση.12/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΖ ΑΔ
ΟΣΑ, πεξί νξηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ
2.
Σελ κε αξ. πξση. 46588/26-02-2019 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο κε αξ. πξση.
47696/11.04.2014, σο πξνο ηε δεκηνπξγία 3 λέσλ ππνέξγσλ, γηα ηελ εθηέιεζε
θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ -ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ &
ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» θαη Κ.Α. 2014ΔΠ00200007 ηεο ΑΔΠ002 ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο αλαιπηηθά σο εμήο : Τπνέξγν (λέν): «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΩΝ
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3.

4.

ΟΜΑΓΩΝ, ΑΘΛΖΣΩΝ ΚΑΗ ΘΔΔΩΝ ΑΜΔΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ
ΣΑΓΗΟ» πνζνχ 50.344,00 €, κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔ ΟΣΑ.
Ζ κε αξηζκό 25/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΖ ΑΔ
ΟΣΑ, γηα ηελ απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο
ζχκθσλα κε ηελ 46588/26-02-2019 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο κε αξ. πξση.
47696/11.04.2014, σο πξνο ηε δεκηνπξγία 3 λέσλ ππνέξγσλ, γηα ηελ εθηέιεζε
θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ -ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ &
ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» θαη Κ.Α. 2014ΔΠ00200007 ηεο ΑΔΠ002 ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο αλαιπηηθά σο εμήο : Τπνέξγν (λέν): «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΩΝ
ΟΜΑΓΩΝ, ΑΘΛΖΣΩΝ ΚΑΗ ΘΔΔΩΝ ΑΜΔΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ
ΣΑΓΗΟ» πνζνχ 50.344,00 €, κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔ ΟΣΑ.
Ζ κε αξηζκόο 27/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΖ ΑΔ
ΟΣΑ,
γηα
ηελ
πξνκήζεηα
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΠΑΓΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΟΜΑΓΩΝ,
ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΔΔΩΝ ΑΜΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΓΙΟ».

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ
Ζξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ, ζην Παγθξήηην ηάδην – Θχξα 01 (Οδφο πχξνπ Μνπζηαθιή
25) ηελ 18/3/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 (εκεξνκελία θαη ρξφλνο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (απεξγία,
θαηάιεςε θιπ), ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ ίδηα κέξα ηελ επφκελε εβδνκάδα
δειαδή ηελ 25/3/2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 ζηνλ ίδην ρψξν.
1.6 Γεκνζηόηεηα
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (Πξνθήξπμε) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ
Σχπν: ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα: ΠΑΣΡΗ
Ζ Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην
δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ θαη ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη ζα
απνζηαιεί ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Ζ Γηαθήξπμε κε φια ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηήλ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζα
θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL) : www.aahaeota.gr ζηελ δηαδξνκή : Αξρηθή ► Γηαθεξύμεηο - Γεκνπξαζίεο,
ζηηο 6/03/2019 θαη www.heraklion.gr ζηελ δηαδξνκή : Αξρηθή ► Δπηθαηξόηεηα
► Γηαθεξύμεηο - Γεκνπξαζίεο, ζηηο 6/03/2019.
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α)
ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη
απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β)
δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
γ)
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο.

19PROC004565076 2019-03-05
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:

Ζ κε αξ. πξση. 450/5-03-2019 Πξνθήξπμε (Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο), φπσο
απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ΠΑΣΡΙ

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα ηεχρε ηεο κειέηεο (Σ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,
Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θαη Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ) πνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηρακλείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
http://www.aahaeota.gr και ςτο
http://www.heraklion.gr/press/auction.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα
γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να
λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη, ην αξγόηεξν 6
εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ
έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιώζζα

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή. ε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί
ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.
Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη
απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα
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έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο
θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα
είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη
είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε
απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε
ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο
θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην
Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ
ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ
επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454
ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ
ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή, ρσξίο λα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο
θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ
πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα
ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13) πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή
λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε
εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη
φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα
ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο και ηην καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθορών
ηοσ διαγωνιζμού, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ
αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
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εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

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

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε ζα νπνία θαιχπηεη ην
πνζφ ησλ 812,00 εσρώ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο
παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί,
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη,
πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο
ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο
έλζηαζεο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζεί ζαο έλζηαζεο θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή
έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα
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παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί
ακεηαθιήησο.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη
εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000
(Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L
309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία
κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ
ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
2.2.3.2. α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη
δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
β) Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα
θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β' 266), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν
(2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ
δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα' θαη ββ' θπξψζεηο πξέπεη λα
έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
2.2.3.3. α) Καη' εμαίξεζε, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο
φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά
κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε
ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
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Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
(γ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε
άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε
ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016,
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(δ) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(ε) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο
παξνχζαο,
(ζη) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(δ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ
ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ
είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. θαη 2.2.3.4 κπνξεί
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ
επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο
2.2.3.4.
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2.2.3.6.

2.2.3.7.

δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ
κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε,
νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή
αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε
ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ζηα
ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ
απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο.

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο
ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Δ.Ο.Χ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε
Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην .
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, δελ ππάξρεη θάπνηα απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, δελ ππάξρεη θάπνηα απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο
δηαρείξηζεο

πνηόηεηαο

θαη

πξόηππα

πεξηβαιινληηθήο

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α)
δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο
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παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα
κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα πξφηππν, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ).
Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ).
2.2.9.2
Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8,
θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105
παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν
επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ
κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2α πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο γηα ηνπο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
Διιάδα θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. Επιπλέον σπεύθσνη δήλωζη
(ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ) ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ αλαθνξηθά κε
ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο
έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο]. Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ
ζύληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ρξόλνπ ηζρύνο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ
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θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ εθδίδνληαη από ηνπο
εκεδαπνύο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνύλ λα απνθηνύλ εγθαίξσο
πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιύπηνπλ θαη ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο,
ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016,
πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθόζνλ αλαδεηρζνύλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη.
γ)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2.β, πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 ή ην
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε
ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο
- κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε
δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεύζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο
- κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ
ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7 ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο
γηα
ηελ
άζθεζε
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο)
πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε
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πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο,
δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε
θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο,
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο
νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.5. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ.
2 ηνπ λ. 4412/2016.
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ζην ζύλνιν.
2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, ζην ζύλνιν ηεο
πξνκήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο ηνπνζέηεζεο).
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε,
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο Πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου
1.5 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με κατάκεςι τουσ
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ. Ραγκριτιο Στάδιο,
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Σπφρου Μουςτακλι 25, 71305 Ηράκλειο Κριτθσ.). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ
αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει
τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για
τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν θα παραληφθοφν φάκελοι ή άλλα
ζγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάςτημα, ακόμα κι αν η αναθζτουςα
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρωσ.
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ),
ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ: :……………………………................................
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ * :…………………………….........................................
ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
«……………………………………………………………»
ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ:………………../……-……..-…………..
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔ ΟΣΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: …./…/………. θαη
ψξα……..

*Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ςυμμετέχοντοσ οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν
Ταχ. Δ/νςη, Τηλέφωνο, Φαξ και Δ/νςη Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία
(ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail ).
Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.3
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 2.4.4. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο
ελδείμεηο θαη
γ)
μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα
αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ
έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο .
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Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο
ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 2.4.2.2..
2.4.2.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο.
2.4.2.5.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη
αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε
ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο..
2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν
απηψλ.
2.4.2.7. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν 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.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
α)
Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην
ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα...),
β)
εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο
παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην
ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά»

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηεο
κειέηεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ
ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη
λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο
πνπ πξνηείλνπλ.
2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ:
Α. Τιμές
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα είδνπο γηα θάζε είδνο
ηεο πξνκήζεηαο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπνζέηεζεο).
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:
α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα,
β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ ελδεηθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.
2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα δηάζηεκα 365 εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην
δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1
α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ
ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α)
ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν
πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί
φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.5. (Πεξηερφκελν
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.6. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1.
(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
β)
ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο,
γ)
γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο,
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην
άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ)
ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε)
ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
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δ)
ε)
ζ)

παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε
θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ
ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο

α)

β)

Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα
ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή
ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ
ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε
ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε
ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί
πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην
πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη
ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν)
θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην
άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ
ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππεβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε
θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε
πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν
νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη,
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα
ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ ηνπο.
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γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ
πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη
αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ
πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη
απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα
σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
δ)
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν
ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα
εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα (10) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη
ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν
κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο

θαηαθύξσζεο

-

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, ηα
δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. Σα
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή
λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο,
εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο
άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i)
θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ κε
ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
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δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii)
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε
δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ.,
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή
δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ
απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: Πνζνζηφ
30% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 30 ζηελ πεξίπησζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ
θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
ii)

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
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3.4 Δλζηάζεηο
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο
ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. H αλαζέηνπζα
αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ.
4412/2016, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ πεξίπησζε ηεο
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε
θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με
ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο
έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδσ δηνηθεηηθφ
φξγαλν.
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο,)
Εγγύηζη καλής εκηέλεζης
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, θαη
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο
παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο Σν
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο
πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο, εθηφο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη
φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο

19PROC004565076 2019-03-05
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε
απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ
ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο
ζπλεξγαζίαο.. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε
απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα)
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα
επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ
4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α)
ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο
β)
ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ
ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ,
ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ)
ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε
νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην
πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
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. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :
Σν 100% κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ζύκθσλα κε
ηελ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηκνινγήζεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην ηκήκα πνπ
ζπλέηαμε ηελ κειέηε.
5.1.2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.,
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή
αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά είδε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο ή δελ επηζθεπάζεη ή
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ
δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 .
Δεν κηρύζζεηαι έκπηωηος όηαν:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ,
αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016
απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σν παξαπάλσ
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ
πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθαλ
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο
πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα
θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο, κε απφθαζε ηνπ
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απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη,
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν
θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην
ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή
έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
ζπκβάζεσλ

θαηά

ηε

δηαδηθαζία

εθηέιεζεο

ησλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε
βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα
εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο εηδψλ πξνκήζεηαο), 6.4. (Απφξξηςε
ζπκβαηηθψλ εηδψλ πξνκήζεηαο– αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία
ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 11
ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο
δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο
παξάδνζεο
εηδώλ
πξνκήζεηαο
πάγθσλ
αλαπιεξσκαηηθώλ νκάδσλ πνδνζθαίξνπ θαη αμησκαηνύρσλ,
ζέζεσλ δηαθεθξηκέλεο ζέζεο θαη ζέζεσλ ζπλνδώλ ΑΜΔΑ
6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ηνπνζεηεκέλα εληόο 60
εμήληα εκεξώλ απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ. Ο
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ
άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε θαη ζα γίλεη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο
(ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά) ζηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ζξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
(Παγθξήηην ηάδην) ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ
ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Τιηθψλ & Απνζεκάησλ.
Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ
πξνκεζεπηή.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί
το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν
αποκικθ υποδοχισ των ειδϊν τθσ προμικειασ και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ ημζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο
τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.1.4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προβλεπόμενα τθσ προμικειασ,
απαςχολϊντασ προςωπικό το οποίο να είναι ειδικευμζνο και να ακολουκεί όλουσ
τουσ κανόνεσ προςωπικισ αςφάλειασ και αςφάλειασ προσ τρίτουσ. Η ειδίκευςθσ του
κα πρζπει να διαπιςτϊνετε με ζγγραφα τα οποία κα πρζπει να προςκομίςει ο
ανάδοχοσ και με υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου.

6.2 Παξαιαβή εηδώλ
Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο
εηδώλ
πξνκήζεηαο πάγθσλ αλαπιεξσκαηηθώλ νκάδσλ πνδνζθαίξνπ
θαη αμησκαηνύρσλ, ζέζεσλ δηαθεθξηκέλεο ζέζεο θαη ζέζεσλ
ζπλνδώλ ΑΜΔΑ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή
θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο
άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα....ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Καηά ηελ
δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη
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πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη
πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε
παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ εηδψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208
ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Δίδε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ
αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηόλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη
γηα ηα δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε
ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν
απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο απνδεηθηηθφ
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα
εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ
ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο
θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ
πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο
πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά
πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ
επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
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6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό
6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο
πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα εηδή πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ/εμνπιηζκνχ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΓΑΒΑ
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ
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ΘΕΜΑ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΓΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ»
Πληροφορίεσ:
Μαρία Βιςκαδοφρου
Ρρόεδροσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν/Ζργων
2810 264565 / Fax: 2810264561
Δρ. Δημήτριοσ Κ. Σςιράκοσ
ΡΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΑΡΙΘ. Πρωτ. Προκήρυξησ : 449
Ημερομηνία: 5-03-2019
Καθαρό ποςό:
ΦΠΑ 24%
υνολικό ποςό

40.600,00 €
9.744,00
50.344,00 €

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο τησ Προμήθειασ
Η Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Ηρακλείου και τθν
Ρεριφζρεια Κριτθσ ςτο πλαίςιο αναβάκμιςθσ των υποδομϊν του Ραγκρθτίου Σταδίου,
προχωρεί ςτθν προμήθεια αθλητικοφ εξοπλιςμοφ ποδοςφαίρου
για τισ ανάγκεσ
αναβάκμιςθσ του Ραγκρθτίου Σταδίου ςε κατθγορία D UEFA, και τθν φιλοξενία των εκνικϊν
ομάδων ποδοςφαίρου ςτθν πόλθ του Ηρακλείου και το Ραγκριτιο Στάδιο.
Α.
τθν προμικεια δφο ςτεγαςμζνων πάγκων δεκαοχτϊ (18) κζςεων ο κάκε ζνασ για
τουσ ακλθτζσ ποδοςφαιρικϊν ομάδων, ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ
18.600,00 € με ΦΡΑ 24%
Β.
τθν προμικεια τριϊν ςτεγαςμζνων πάγκων πζντε (5) κζςεων ο κάκε ζνασ για τον
τζταρτο διαιτθτι και τουσ extra αναπλθρωματικοφσ των ομάδων ποδοςφαίρου
ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 7.812,00 € με ΦΡΑ 24%
Γ.
τθν προμικεια πενιντα κακιςμάτων με χαρακτθριςτικά διακεκριμζνων κζςεων για
τθν κφρα διακεκριμζνων ατόμων (Θφρα VIP) ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ
8.680,00 € με ΦΡΑ 24%
Δ.
τθν προμικεια τριάντα (30) ανακλινόμενων κακιςμάτων για τθν κφρα ΑΜΕΑ
ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 4.836,00 € με ΦΡΑ 24%
Ε.
προμικεια εξιντα (60) ανακλινόμενων κακιςμάτων ακλθτϊν προχπολογιςκζντοσ
κόςτουσ 10.416,00 € με ΦΡΑ 24%
ςυνολικοφ κόςτουσ 50.344,00 € (με ΦΠΑ 24%), με καθαρό ποςό 40.600,00 € και 9.744,00
€ ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ:

Η διενζργεια τθσ προμικειασ διζπεται από το Ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του
άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).

Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».

Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ».
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΠΟΦΑΕΙ
5.
6.

7.

8.

Η με αρ. πρωτ.12/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
περί οριςμοφ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν και ζργων
Τθν με αρ. πρωτ. 46588/26-02-2019 απόφαςη τησ Περιφζρειασ Κρήτησ, τθν
τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ με αρ. πρωτ.
47696/11.04.2014, ωσ προσ τθ δθμιουργία 3 νζων υποζργων, για τθν εκτζλεςθ και
ςε βάροσ των πιςτϊςεων του ζργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α.
2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ αναλυτικά ωσ εξισ :
Υποζργο (νζο): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ
ΣΑΔΙΟ» ποςοφ 50.344,00 €, με φορζα υλοποίθςθσ τθν ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.
Η με αρ. 25/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για τθν
αποδοχι χρθματοδότθςθσ από τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ ςφμφωνα με τθν
46588/26-02-2019 απόφαςη τησ Περιφζρειασ Κρήτησ, τθν τροποποίθςθ τθσ
Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ με αρ. πρωτ. 47696/11.04.2014, ωσ προσ
τθ δθμιουργία 3 νζων υποζργων, για τθν εκτζλεςθ και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του
ζργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΗΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002
τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ αναλυτικά ωσ εξισ : Υποζργο (νζο): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ» ποςοφ 50.344,00 €, με φορζα
υλοποίθςθσ τθν ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.
Η με αρ. 27/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για τθν
προμικεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ
ΣΑΔΙΟ».

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ:
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του
άρκρου 117 του ν. 4412/16 με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ (ςυνολικι προμικεια με τοποκζτθςθ), τθρουμζνων των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, προχπολογιςμοφ και τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, που ζχουν
εγκρικεί για τθν εν λόγω προμικεια.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αξιολόγηςη προςφορϊν –Ανάθεςη τησ προμήθειασ:
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ςυμφωνία ι όχι τθσ τεχνικισ περιγραφισ τθσ
προςφοράσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ) και θ απόφαςθ για τθν ανάκεςθ
τθσ, κα γίνει ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ.
Κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ και τθρουμζνων των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ προμικειασ.
Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ
ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Άρθρο 6ο
Ανακοίνωςη αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ.
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Η Απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ανακοινϊνεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ ςε όλουσ
τουσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του Ν.
4412/2016 και τθν διακιρυξθ τθσ προμικειασ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παράδοςη:
Η παράδοςθ των ειδϊν τθσ παροφςασ (τοποκετθμζνα) κα γίνει ςτο Ραγκριτιο Στάδιο,
περιοχι Λίντο, Σπφρου Μουςτακλι 25. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα
τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ των εργαηομζνων και των
εγκαταςτάςεων μζςα ςτο χϊρο των υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παράδοςθστοποκζτθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν
μεταφορά, τθν τοποκζτθςθ και τθν παράδοςθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανό να γίνει από υπαιτιότθτά του μζχρι τθν
παράδοςι τουσ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εκπρόθεςμη παράδοςη ειδϊν.
1.
Αν τα είδθ τθσ προμικειασ παραδοκοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο
207 και 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
2.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα
προδοκζντων υλικϊν και εργαςιϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν
εκπρόκεςμα το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ
ποςότθτασ αυτϊν.
3.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ
των ειδϊν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που
παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το
οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
παράδοςθσ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραλαβή προμήθειασ ειδϊν :
H παραλαβι των ειδϊν τθσ προμικειασ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του
Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το
Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ και
τοποκζτθςθσ των ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων
βαρφνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει
πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –
απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ –
δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Είδθ τθσ εν λόγω προμικειασ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ
πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε
περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν
εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ
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παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ εφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων,
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του
άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για
τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ
μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ.
Η παραλαβι των ειδϊν τθσ προμικειασ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων
παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα κακοριηόμενουσ χρόνουσ.
Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ
χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα ειδϊν τθσ προμικειασ αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε
με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του
αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν 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 που δεν πραγματοποίθςε
τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Απόρριψη ςυμβατικϊν ειδϊν – αντικατάςταςη:
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
ειδϊν τθσ προμικειασ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ,
που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα ειδι που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Η επιςτροφι των υλικϊν/εξοπλιςμοφ που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Σρόποσ πληρωμήσ – απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:
Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και ςφμφωνα με τθν
γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων.
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Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του
άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τιμολογιςει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του λογιςτθρίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μετά από ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα που
ςυνζταξε τθν μελζτθ.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τιμολογιςει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του λογιςτθρίου τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μετά από ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα που
ςυνζταξε τθν μελζτθ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ:
A)
Τιμολόγιο του προμθκευτι / αναδόχου.
Β)
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ
αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 208 του
ν.4412/2016.
Γ) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Σιμή: Η τιμι δίνεται ςε ΕΤΡΩ € και πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ. Στθν τιμι
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ
από το Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι, τζλη, κρατήςεισ: Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων
διατάξεων φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Ρ.Α βαρφνει τθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Παράδοςη Τλικϊν ( Χρόνοσ, Σόποσ, Σρόποσ):
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ τοποκετθμζνα, εντόσ 65 εξήντα πζντε
ημερϊν από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
παράδοςθσ των μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται
χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια, μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ και κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ (ςυνολικά ι τμθματικά)
ςτθν Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (Ραγκριτιο Στάδιο) ςε χϊρο που κα
υποδειχκεί από τον υπεφκυνο του τμιματοσ Διαχείριςθσ Υλικϊν & Αποκεμάτων.
Η μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με κακαρά μεταφορικά μζςα του προμθκευτι.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πρόεδροσ Επιτροπήσ Προμηθειϊν

Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ

Μαρία Βιςκαδοφρου

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

ΤΠΟΓΡΑΦΕ
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ»
Πληροφορίεσ:
Μαρία Βιςκαδοφρου
Ρρόεδροσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν/Ζργων
2810 264565 / Fax: 2810264561
Δρ. Δημήτριοσ Κ. Σςιράκοσ
ΡΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΑΡΙΘ. Πρωτ. Προκήρυξησ : 449
Ημερομηνία: 5-3-2019
Καθαρό ποςό:
ΦΠΑ 24%
υνολικό ποςό

40.600,00 €
9.744,00
50.344,00 €

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΧΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ»
Η προκήρυξη του πρόχειρου ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ αφορά:
Α.
τθν προμικεια δφο ςτεγαςμζνων πάγκων δεκαοχτϊ (18) κζςεων ο κάκε ζνασ
για τουσ ακλθτζσ ποδοςφαιρικϊν ομάδων, ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ
κόςτουσ 18.600,00 € με ΦΡΑ 24%
Β.
τθν προμικεια τριϊν ςτεγαςμζνων πάγκων πζντε (5) κζςεων ο κάκε ζνασ για
τον τζταρτο διαιτθτι και τουσ extra αναπλθρωματικοφσ των ομάδων
ποδοςφαίρου ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 7.812,00 € με ΦΡΑ 24%
Γ.
τθν προμικεια πενιντα κακιςμάτων με χαρακτθριςτικά διακεκριμζνων κζςεων
για τθν κφρα διακεκριμζνων ατόμων (Θφρα
VIP) ςυνολικοφ
προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 8.680,00 € με ΦΡΑ 24%
Δ.
τθν προμικεια τριάντα (30) ανακλινόμενων κακιςμάτων για τθν κφρα ΑΜΕΑ
ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 4.836,00 € με ΦΡΑ 24%
Ε.
προμικεια
εξιντα
(60)
ανακλινόμενων
κακιςμάτων
ακλθτϊν
προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 10.416,00 € με ΦΡΑ 24%
ςυνολικοφ κόςτουσ 50.344,00 € (με ΦΠΑ 24%), με καθαρό ποςό 40.600,00 € και
9.744,00 € ΦΠΑ. (CPV 37450000-7 Εξοπλιςμόσ υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων
γηπζδου)

Α. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Α1. Προμήθεια δφο ςτεγαςμζνων πάγκων δεκαοχτϊ (18) θζςεων ο κάθε ζνασ
για τουσ αθλητζσ ποδοςφαιρικϊν ομάδων
Η βάςθ του ςκελετοφ του πάγκου κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ
από κοιλοδοκό (ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 100 x 40 x 3 mm), με ςκζπαςτρο από
κυψελωτό πολυκαρμπονικό υψθλισ αντοχισ με ελάχιςτο πάχοσ 6 mm,
τοποκετθμζνο ςτισ κολϊνεσ του πάγκου με λάμεσ και γωνίεσ αλουμινίου όπου
είναι απαραίτθτο.
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Ο κοιλοδοκόσ τθσ καταςκευισ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτο πάχοσ 3mm
με διαςτάςεισ (ενδεικτικά αναφζρονται 50mmΧ30mm +/-1mm 40mmx40mm
+/-1mm και 100mmX40mm+/-1mm ) τα οποία να διαςφαλίηουν τθν
ςτακερότθτα του πάγκου και τθν αςφάλεια του για τθν ςτιριξθ τθσ υπόλοιπθσ
καταςκευισ.
Το φψουσ του πάγκου από το ςθμείο ςτιριξθσ του ςτο ζδαφοσ (ρόδεσ) κα
πρζπει να είναι 200 +/- 5cm cm ενϊ το μικοσ του κα πρζπει να είναι
ανάλογο τθσ τοποκζτθςθσ των 18 κακιςμάτων ςε αυτόν.
Στο κάτω μζροσ τθσ μετϊπθσ να ζχει τοποκετθμζνο αφρολζξ με επζνδυςθ
δερματίνθσ χρϊματοσ επιλογισ του εντολζα ι καταςκευι που να διαςφαλίηει
τθν αςφάλεια των ακλθτϊν ςε κτυπιματα. Οι κολϊνεσ του πάγκου κα πρζπει
να είναι μεταλλικζσ κουρμπαριςτζσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πλιρθ κάλυψθ
των ακλθτϊν και των κζςεων που κα κάκονται ακόμα και ςε βροχι.
Ο πάγκοσ κα πρζπει να είναι είτε κερμογαλβανιςμζνοσ είτε
θλεκτροςτατικά βαμμζνοσ ςε λευκό ι άλλο χρϊμα επιλογισ του εντολζα.
Το βάκοσ του ςκεπάςτρου κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο 120cm όπωσ
μετράται από τθν κάκετο ςτθν μετϊπθ προσ τθν πλάτθ των κζςεων των
ακλθτϊν.
Ο πάγκοσ ςυνολικά κα πρζπει να περιζχει 18 κζςεισ τφπου Bucket
(μονόχρωμα ι δίχρωμα με απόφαςθ του εντολζα) με πλάτθ καταςκευαςμζνα
από μεταλλικό ςκελετό, ειδικό αφρϊδεσ πολυουρεκάνθσ και επζνδυςθ από
υψθλισ ποιότθτασ δερματίνθ ςτα χρϊματα του εντολζα. Ο ςχεδιαςμόσ των
κακιςμάτων πρζπει να είναι εργονομικόσ και να είναι ςφμφωνα με τισ διεκνισ
διαςτάςεισ (ενδεικτικά αναφζρονται: πλάτοσ κζςθσ 54 ±3 cm βάκοσ κζςθσ 64
±3 cm βάκοσ και φψοσ 85±5 cm.) Η τοποκζτθςθ τουσ πάνω ςτθν βάςθ του
πάγκου κα πρζπει να γίνει αςφαλι τρόπο ςτιριξθσ (οι βίδεσ ςτιριξθσ κα είναι
κατ ελάχιςτον γαλβανιηζ εν κερμϊ και ςε ποςότθτα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
ςωςτι τοποκζτθςθ τθσ κζςθσ).
Ο κάκε πάγκοσ να είναι ςε δφο κομμάτια εννζα κζςεων ο κάκε ζνασ (για
τθν ευκολότερθ αποκικευςθ του), με τθν προχπόκεςθ ότι κα δφο μζρθ κα
ενϊνονται ςε ζνα ενιαίο πάγκο με ςφςτθμα το οποίο κα διαςφαλίηει τθ
ςτακερότθτα και ςτεγανότθτα και των δφο κομματιϊν και τθν αςφάλεια των
ακλθτϊν. Τα τελειϊματα (πλάγια μζρθ του πάγκου) κα είναι καλυμμζνα από
πολυκαρπονικό υψθλισ αντοχισ όπωσ και τθσ οροφισ.
Ο κάκε πάγκοσ 18 κζςεων κα πρζπει να αποτελείται από δφο ιςομικθ
τεμάχια και κάκε ζνα από αυτά να φζρει κατ’ ελάχιςτο πζντε (5)
περιςτρεφόμενεσ ρόδεσ ανάλογθσ διαμζτρου εκ των οποίων οι δφο (2) με
φρζνο. Οι ρόδεσ πρζπει να είναι βιομθχανικοφ τφπου υψθλισ αντοχισ, με
δυνατότθτα φρζνου (stop) για τθν ςτακερότθτα του πάγκου, και να
διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μετακίνθςθ και ςτιριξθ του κάκε τεμαχίου είτε
του ςυνόλου του πάγκου.
Οι πάγκοι αυτοί πρζπει να ζχουν τθν ίδια καταςκευι και ςχζδιο όπωσ και
οι πάγκοι του Α2.

Α2. Προμήθεια τριϊν ςτεγαςμζνων πάγκων πζντε (5) θζςεων ο κάθε ζνασ για
τον τζταρτο διαιτητή και τουσ extra αναπληρωματικοφσ των ομάδων
ποδοςφαίρου
Η βάςθ του ςκελετοφ του πάγκου κα πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνθ από κοιλοδοκό (ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 100 x 40 x 3 mm), με
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ςκζπαςτρο από κυψελωτό πολυκαρμπονικό υψθλισ αντοχισ με ελάχιςτο
πάχοσ 6 mm, τοποκετθμζνο ςτισ κολϊνεσ του πάγκου με λάμεσ και γωνίεσ
αλουμινίου όπου είναι απαραίτθτο.
Ο κοιλοδοκόσ τθσ καταςκευισ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτο πάχοσ 3mm
με διαςτάςεισ (ενδεικτικά αναφζρονται 50mmΧ30mm +/-1mm 40mmx40mm
+/-1mm και 100mmX40mm+/-1mm ) τα οποία να διαςφαλίηουν τθν
ςτακερότθτα του πάγκου και τθν αςφάλεια του για τθν ςτιριξθ τθσ υπόλοιπθσ
καταςκευισ.
Το φψουσ του πάγκου από το ςθμείο ςτιριξθσ του ςτο ζδαφοσ (ρόδεσ) κα
πρζπει να είναι 200 +/- 5cm cm ενϊ το μικοσ του κα πρζπει να είναι
ανάλογο τθσ τοποκζτθςθσ των 18 κακιςμάτων ςε αυτόν.
Στο κάτω μζροσ τθσ μετϊπθσ να ζχει τοποκετθμζνο αφρολζξ με επζνδυςθ
δερματίνθσ χρϊματοσ επιλογισ του εντολζα ι καταςκευι που να διαςφαλίηει
τθν αςφάλεια των ακλθτϊν ςε κτυπιματα. Οι κολϊνεσ του πάγκου κα πρζπει
να είναι μεταλλικζσ κουρμπαριςτζσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πλιρθ κάλυψθ
των ακλθτϊν και των κζςεων που κα κάκονται ακόμα και ςε βροχι.
Ο πάγκοσ κα πρζπει να είναι είτε κερμογαλβανιςμζνοσ είτε
θλεκτροςτατικά βαμμζνοσ ςε λευκό ι άλλο χρϊμα επιλογισ του εντολζα.
Το βάκοσ του ςκεπάςτρου κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο 120cm όπωσ
μετράται από τθν κάκετο ςτθν μετϊπθ προσ τθν πλάτθ των κζςεων των
ακλθτϊν.
Ο πάγκοσ ςυνολικά κα πρζπει να περιζχει 5 κζςεισ τφπου Bucket
(μονόχρωμα ι δίχρωμα με απόφαςθ του εντολζα) με πλάτθ καταςκευαςμζνα
από μεταλλικό ςκελετό, ειδικό αφρϊδεσ πολυουρεκάνθσ και επζνδυςθ από
υψθλισ ποιότθτασ δερματίνθ ςτα χρϊματα του εντολζα.
Ο ςχεδιαςμόσ των κακιςμάτων πρζπει να είναι εργονομικόσ και να είναι
ςφμφωνα με τισ διεκνισ διαςτάςεισ (ενδεικτικά αναφζρονται: πλάτοσ κζςθσ
54 ±3 cm βάκοσ κζςθσ 64 ±3 cm βάκοσ και φψοσ 85±5 cm.) Η τοποκζτθςθ
τουσ πάνω ςτθν βάςθ του πάγκου κα πρζπει να γίνει αςφαλι τρόπο ςτιριξθσ
(οι βίδεσ ςτιριξθσ κα είναι κατ ελάχιςτον γαλβανιηζ εν κερμϊ και ςε
ποςότθτα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςωςτι τοποκζτθςθ τθσ κζςθσ).
Ο κάκε πάγκοσ να είναι ζνα κομμάτι πζντε κζςεων (για τθν ευκολότερθ
αποκικευςθ του). Τα τελειϊματα (πλάγια μζρθ του πάγκου) κα είναι
καλυμμζνα από πολυκαρπονικό υψθλισ αντοχισ όπωσ και τθσ οροφισ.
Ο κάκε πάγκοσ των πζντε (5) κζςεων κα πρζπει να αποτελείται από ζνα
ενιαίο τεμάχιο και κάκε ζνα από αυτά να φζρει κατ’ ελάχιςτο τζςςερεισ (4)
περιςτρεφόμενεσ ρόδεσ ανάλογθσ διαμζτρου εκ των οποίων οι δφο (2) με
φρζνο.
Οι ρόδεσ πρζπει να είναι βιομθχανικοφ τφπου υψθλισ αντοχισ, με
δυνατότθτα φρζνου (stop) για τθν ςτακερότθτα του πάγκου, και να
διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μετακίνθςθ και ςτιριξθ του κάκε τεμαχίου είτε
του ςυνόλου του πάγκου.
Οι πάγκοι αυτοί πρζπει να ζχουν τθν ίδια καταςκευι και ςχζδιο όπωσ και
οι πάγκοι του Α1.
Α3. Προμήθεια πενήντα καθιςμάτων με χαρακτηριςτικά διακεκριμζνων θζςεων
για την θφρα διακεκριμζνων ατόμων (Θφρα VIP)
Το κάκιςμα αφορά διακεκριμζνεσ κζςεισ VIP και πρζπει να πλθροί τα
πρότυπα του εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ ζτςι ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν
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αναπαυτικότερθ θ κζαςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου. Το κάκιςμα κα πρζπει να
είναι ανελκυόμενο και να αποτελείται από τθν ζδρα, τθν πλάτθ και τα
ςτθρίγματα του.
Η ζδρα του κακίςματοσ ςτθρίηεται με τθ βοικεια του μθχανιςμοφ
ανάκλθςθσ πάνω ςτα πλαϊνά ςτθρίγματα του. Η βάςθ τθσ ζδρασ κα πρζπει να
είναι καταςκευαςμζνθ από υψθλισ ποιότθτασ πλαςτικό, για τθν αποφυγι
τραυματιςμϊν και το επάνω μζροσ είναι καλυμμζνο με φφαςμα (βινίλιο,
δζρμα θ δερματίνθ) το οποίο είναι φιλικό προσ τον χριςτθ ςτα χρϊματα του
εντολζα.
Η πλάτθ του κακίςματοσ κα πρζπει να είναι ςτθριγμζνθ υπό κλίςθ ςτα
πλαϊνά ςτθρίγματα, ζτςι ϊςτε θ γωνία που διαμορφϊνεται ςε ςχζςθ με τθν
ζδρα να παρζχει αναπαυτικι κζςθ κακίςματοσ για τον χριςτθ.
Η βάςθ τθσ πλάτθσ κα πρζπει είναι καταςκευαςμζνθ από υψθλισ
ποιότθτασ πλαςτικό και το μπροςτινό μζροσ τθσ είναι καλυμμζνο από φφαςμα
(όπωσ βινίλιο, δζρμα ι δερματίνθ) το οποίο είναι φιλικό προσ τον χριςτθ ςτα
χρϊματα του εντολζα.
Η ςτιριξθ του κακίςματοσ μπορεί να γίνει με μεταλλικι βάςθ ςχιματοσ Ρ
με βραχίονεσ βάςθσ για τθν ςτιριξθ τουσ ςτο ζδαφοσ (κερκίδεσ).
Οι βραχίονεσ του κακίςματοσ ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να ζχει υποδοχι
για μπουκάλι ι ποτιρι.
Οι μζγιςτεσ διαςτάςεισ του κακίςματοσ να είναι 60 εκ πλάτοσ, 70εκ βάκοσ
και 95εκ φψοσ.
Ο μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ κα πρζπει να είναι ανκεκτικόσ είναι με
εξαρτιματα υψθλισ ποιότθτασ και με ελατιρια που παρζχει τθν αντίςτροφθ
ανάκλθςθ με τθν απϊλεια αντίςταςθσ.
Το κάλυμμα του κακίςματοσ κα είναι με μπλε ι κόκκινθ δερματίνθ
(επιλογι εντολζα) και θ μεταλλικι καταςκευι του κακίςματοσ κα πρζπει να
είναι βαμμζνθ θλεκτροςτατικά με μαφρο χρϊμα.
Α4. Προμήθεια τριάντα (30) ανακλινόμενα καθιςμάτων για την θφρα ΑΜΕΑ
Το κάκιςμα αφορά κζςεισ ςυνοδϊν/κεατϊν ΑΜΕΑ και πρζπει να πλθροί
τα πρότυπα του εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ ζτςι ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν
αναπαυτικότερθ θ κζαςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου. Το κάκιςμα κα πρζπει να
είναι ανελκυόμενο και να αποτελείται από τθν ζδρα, τθν πλάτθ και τα
ςτθρίγματα του.
Η ζδρα του κακίςματοσ ςτθρίηεται με τθ βοικεια του μθχανιςμοφ
ανάκλθςθσ του πάνω ςε μπάρα ι ςε βάςθ (επιλογι του εντολζα).
Η ζδρα του κακίςματοσ και θ πλάτθ (πλάτθ με δφο μζρθ) πρζπει να είναι
από ςκλθρό και ανκεκτικό πολυπροπυλζνιο (polypropylene), ςε χρϊμα
κόκκινο.
Η πλάτθ του κακίςματοσ κα πρζπει να είναι ςτθριγμζνθ υπό κλίςθ ςτα
απαραίτθτα ςτθρίγματα, ζτςι ϊςτε θ γωνία που διαμορφϊνεται ςε ςχζςθ με
τθν ζδρα να παρζχει αναπαυτικι κζςθ κακίςματοσ για τον χριςτθ.
Η τοποκζτθςθ του κακίςματοσ ςτο ζδαφοσ γίνεται μζςω δφο (2)
μεταλλικϊν ςτθλϊν που ςυνδζονται με το δάπεδο με τζςςερισ (4) βίδεσ ι με
βάςθ ςτο ςκαλοπάτι (επιλογι του εντολζα).
Η μεταλλικι καταςκευι του κακίςματοσ και θ βάςθ του κα πρζπει να
είναι βαμμζνθ θλεκτροςτατικά. Οι διαςτάςεισ του κακίςματοσ είναι 48±3 εκ
πλάτοσ, 58±3εκ βάκοσ και 80±3 εκ φψοσ.
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Ο μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ κα πρζπει να είναι ανκεκτικόσ είναι με
εξαρτιματα υψθλισ ποιότθτασ και με ελατιρια που παρζχει τθν αντίςτροφθ
ανάκλθςθ με τθν απϊλεια αντίςταςθσ.
Α5. Προμήθεια εξήντα (60) ανακλιόμενα καθιςμάτων αθλητϊν για αποδυτήρια
Τα κακίςματα πρζπει να είναι τφπου Bucket ανακλινόμενα (μονόχρωμα ι
δίχρωμα με απόφαςθ του εντολζα) με πλάτθ καταςκευαςμζνα από μεταλλικό
ςκελετό, ειδικό αφρϊδεσ πολυουρεκάνθσ και επζνδυςθ από υψθλισ
ποιότθτασ δερματίνθ ςτα χρϊματα του εντολζα. Ο ςχεδιαςμόσ των
κακιςμάτων πρζπει να είναι εργονομικόσ και ζχουν διαςτάςεισ: πλάτοσ
κζςθσ 54 ±3 cm βάκοσ κζςθσ 64 ±3 cm βάκοσ και φψοσ 85±5 cm.
Πλα τα είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν.

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Πάγκοι αθλητϊν ομάδων ποδοςφαίρου
με καθίςματα bucket (δεκαοχτϊ
θζςεων)
Πάγκοι τετάρτου διαιτητή και
αναπληρωματικϊν με καθίςματα
bucket (πζντε θζςεων)
Θζςεισ για την θφρα διακεκριμζνων
ατόμων με δερματίνη
Θζςεισ θεατϊν/ςυνοδϊν ΑΜΕΑ
αναλυόμενα με βάςη ςτήριξησ.
Θζςεισ αθλητϊν

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΟ
ΣΕΜΑΧΙΟΤ

Μ. ΤΝΟΛΑ

ΦΠΑ 24%

2

7.500,00 €

15.000,00 €

3.600,00 €

18.600,00 €

3

2.100,00 €

6.300,00 €

1.512,00 €

7.812,00 €

50

140,00 €

7.000,00 €

1.680,00 €

8.680,00 €

30

130,00 €

3.900,00 €

936,00 €

4.836,00 €

60

140,00 €

8.400,00 €

2.016,00 €

10.416,00 €

Σ. ΤΝΟΛΑ

40.600,00 €

9.744,00 €

50.344,00 €

Πρόεδροσ Επιτροπήσ Προμηθειϊν

ΜΟΝΟΓΑΦΗ

Μαρία Βιςκαδοφρου

Πρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

ΤΝΟΛΑ

