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Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
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ROU
Date:
ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2019.03.05 Ο Ρρόεδροσ τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ , προκθρφςςει
16:36:37
ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ
+02'00'
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμισ ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τοποκζτθςθσ)
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 32.736,00 € (ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΡΑ 24%.
Το αντικείμενο τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια επίπλων αποδυτθρίων
ποδοςφαίρου ςυνολικά εξιντα κζςεων (60) κζςεων για τουσ ακλθτζσ και διαιτθτζσ
ποδοςφαιρικϊν ομάδων, ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 32.736,00 € (με
ΦΡΑ 24%), με κακαρό ποςό 26.400,00 € και 6.336,00 € ΦΡΑ.
Θ Μελζτθ τθσ προμικειασ αποτελείται από, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τον
Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό, τον Ρροχπολογιςμό προςφοράσ, τθν Γενικι Συγγραφι
Υποχρεϊςεων, και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Μαηί με τθν προςφορά τουσ οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να
προςκομίηουν δείγματα ι prospectus για κάκε ζνα από τα είδθ που απαιτείται για
τα οποία είναι υποψιφιοι, τα οποία χρειάηεται να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ
ΡΑΓΚΘΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΡΥΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΘ 25 ,
ΡΕΙΟΧΘ ΛΙΝΤΟ
ΘΑΚΛΕΙΟ
71305

Τθλζφωνο

2810 264560/ 570 / 565

Φαξ

2810 264561

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

pagritio@aahaeota.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Δρ.
Δθμιτριοσ
Κ.
(Συντονιςτισ Λειτουργιϊν ΔΑΚΘ)

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.aahaeota.gr και www.heraklion.gr.

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ

Τςιράκοσ

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Δθμοτικι πολυμετοχικι Επιχείρθςθ και ανικει ςτον Διμο
Θρακλείου και τθν ΡΕΔ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Υπθρεςίεσ Ακλθτιςμοφ και
θ διαχείριςθ των δθμοτικϊν ακλθτικϊν Κζντρων του Διμου Θρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ &
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Θρακλείου ςτθν
διεφκυνςθ www.heraklion.gr
β) Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν για οποιαδιποτε ςχετικι
πλθροφορία κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με το Τμιμα Γραμματείασ
τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ τθλ. (+30) 2810 264565 / 568, e-mail: pagritio@aahaeota.gr.
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι Ρεριφζρεια Κριτθσ.

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ
Κριτθσ για το ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν 46588/26-02-2019 απόφαςθ τθσ
Ρεριφζρειασ Κριτθσ, 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 -ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΘΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ»
και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ αναλυτικά ωσ εξισ
Υποζργο
(νζο):
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΕΡΙΡΛΩΝ
ΑΡΟΔΥΤΘΙΩΝ
ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ
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(ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΓΘΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΘΤΩΝ)» ποςοφ 32.736,00€ με φορζα
υλοποίθςθσ τθν ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
είναι θ προμικεια
επίπλων αποδυτθρίων
ποδοςφαίρου ςυνολικά εξιντα κζςεων (60) κζςεων για τουσ ακλθτζσ και διαιτθτζσ
ποδοςφαιρικϊν ομάδων, ςυνολικοφ προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 32.736,00 € (με
ΦΡΑ 24%), με κακαρό ποςό 26.400,00 € και 6.336,00 € ΦΡΑ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (39100000-3 / Ζπιπλα).
Ρροςφορζσ υποβάλλονται υποχρεωτικά για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ
(ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τοποκζτθςθσ). Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ
ανζρχεται ςτο ποςό των 32.736,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Αναλυτικι
περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα
τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και του Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ
μελζτθσ ο οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.*
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ
προςφοράσ,
βάςει
τιμισ
ςτο
ςφνολο
τθσ
προμικειασ
(ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τοποκζτθςθσ).
1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Μζροσ Α.
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ
κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκ δοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και
ιδίωσ
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.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Ρρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι» και ειδικότερα του άρκρου 203 αναφορικά με τον
«Διατάκτθ ςτουσ Ο.Τ.Α. α’ βακμοφ».
Τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014
τεφχοσ Α’): «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ, δθμόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 66 περί
«Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων» (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει.
Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α'
297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ,
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,

3.

4.
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
υνζδριο»
Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
Του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν
Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ
Αξίασ»,
Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ
και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα
και Πολιτιςτικά Θζματα”,
Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”
Τισ διατάξεισ του Άρκρου 4 παρ. 1α του ΡΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8
2016) περί «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει
(ΥΡΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016.
Τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ
του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ
Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Άρκρο 87 παρ. 3) του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται ότι «Ο διμαρχοσ, με
απόφαςι του μπορεί να μεταβιβάηει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτζσ του ςε
αντιδθμάρχουσ», και τθσ περίπτ. Ε' τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 και άρκρου
59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 203
του Ν. 4555/2018 (Α' 133).
Τθν υπ’ αρικμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκφκλιο του Υπουργείου
Οικονομικϊν περί «Ραροχισ Οδθγιϊν επί τθσ υπ’ αρικμ. 216570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ»
Τθν υπ’αρικμ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργοφ και
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν περί «Κακοριςμοφ τθσ διαδικαςίασ
και εξειδίκευςθ μεταφερόμενων αρμοδιοτιτων από τισ Υπθρεςίεσ
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου/Ειδικό Λογιςτιριο ςτισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ
Φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ», με τθν οποία εξειδικεφονται οι
αρμοδιότθτεσ και κακορίηεται θ διαδικαςία που διζπει τθν μεταφορά
τουσ από τισ Υ.Δ.Ε. (Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου) ςτισ οικονομικζσ
υπθρεςίεσ των Υπουργείων και λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
από 01/01/2017.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995)
περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ
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19.

διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 3871/2010, όπωσ
ιςχφουν ςιμερα με το άρκρο 177 του Ν. 4270/2014.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010)
«Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ».

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 Θλεκτρονικοφ 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.

Μζροσ B.
1.
Θ με αρ. πρωτ.12/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΘ ΑΕ
ΟΤΑ, περί οριςμοφ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν και ζργων
2.
Τθν υπ. αρι. απόφαςθ 46588/26-02-2019 απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ,
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 -ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΘΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ
αναλυτικά ωσ εξισ Υποζργο (νζο): «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΡΙΡΛΩΝ ΑΡΟΔΥΤΘΙΩΝ
ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΓΘΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΘΤΩΝ)» ποςοφ
32.736,00€ με φορζα υλοποίθςθσ τθν ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ.
3.
Τθν υπ. αρικμό 25/2019 απόφαςθ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν αποδοχι τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ με τθν 46588/26-02-2019 απόφαςθ
τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, 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
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4.

1.5

«ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ
ΥΡΟΔΟΜΩΝ
ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΘΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ
ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ αναλυτικά ωσ εξισ Υποζργο (νζο):
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΡΛΩΝ ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
- ΓΗΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)» ποςοφ 32.736,00€ με φορζα υλοποίθςθσ τθν
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.
Η με αρ. πρωτ. 28/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΘ ΑΕ
ΟΤΑ, για τθν προμικεια «Ρρομικεια επίπλων αποδυτθρίων ποδοςφαίρου
Ραγκρθτίου Σταδίου», ςφμφωνα με τθν 46588/26-02-2019 απόφαςθ τθσ
Ρεριφζρειασ Κριτθσ.
Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ
Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, ςτο Ραγκριτιο Στάδιο – Θφρα 01 (Οδόσ Σπφρου Μουςτακλι 25)
τθν 19/3/2019, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14:00 (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ
θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και για τισ προςφορζσ που
αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ.
Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ αναβολισ του
διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (απεργία, κατάλθψθ κλπ), ο διαγωνιςμόσ
κα διενεργθκεί τθν ίδια μζρα τθν επόμενθ εβδομάδα δθλαδι τθν 26/3/2019
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14:00 ςτον ίδιο χϊρο.
1.6

Δθμοςιότθτα

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (Ρροκιρυξθ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό
Τφπο:
ςτθν θμεριςια εφθμερίδα: ΡΑΤΙΣ
Θ Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν
περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο
διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ και του Διμου Θρακλείου και κα
αποςταλεί ςτο Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Θ Διακιρυξθ με όλα τα επιςυναπτόμενα ςε αυτιν ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κα
καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.aahaeota.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι ► Διακθρφξεισ Δθμοπραςίεσ, ςτισ 6/03/2019 και www.heraklion.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι ►
Επικαιρότθτα ► Διακθρφξεισ - Δθμοπραςίεσ, ςτισ 6/03/2019.
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
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α)

β)

γ)

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:

Θ με αρ. πρωτ. 454 /5-03-2019 Ρροκιρυξθ (Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ), όπωσ
αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα ΡΑΤΙΣ

Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα τεφχθ τθσ μελζτθσ (Τ. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ,
Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, και Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό) που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+

Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Θρακλείου 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 Ραροχι Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο 6
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των
προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν
να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των
προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από
τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4)
θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των
προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των
πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ
δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι. Σε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν
ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο
κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο
τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ
οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν
παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του
Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ
χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και
δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ
φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο
με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων
454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι, χωρίσ να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ
και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από
πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια
των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων
από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ
εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
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φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι:
αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει
το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α)
κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β)
κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ
υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και
5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ
ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ)
ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων,
όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και
εισ ολόκλθρόν.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ
(προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ κα οποία καλφπτει το
ποςό των 528,00 ευρώ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν
ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30)
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5
τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
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παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ
λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ
ζνςταςθσ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκεί ςασ ζνςταςθσ κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι
ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ
ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα
παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί
αμετακλιτωσ.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν
προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά
ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ
(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
(ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ
48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ
τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται
ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν
το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα
ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα,
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
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Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο
(2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και ββ'
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ
όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά
με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ
ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι
ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(γ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του
άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ
ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μζςα,
(δ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(ε) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ
παροφςασ,
(ςτ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
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παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που
του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν
αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 μπορεί
να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ.
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ,
ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν
λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν
μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.1 θ
περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ
παραγράφου 2.2.3.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ
γεγονότοσ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι
απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ
αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι
να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε
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τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο .
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, δεν υπάρχει κάποια απαίτθςθ από τθν πλευρά των οικονομικϊν
φορζων.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, δεν υπάρχει κάποια απαίτθςθ από τθν πλευρά των
οικονομικϊν φορζων.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α)
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα
ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα
με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα πρότυπο, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου
εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ).
Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8,
κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα
να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,

19PROC004565434 2019-03-05
θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο
επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα
προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται
ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω
δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου
2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του
ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του
ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2α πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ για τουσ φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
Επιπλζον υπεφθυνη δήλωςη (ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του) του
προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ]. Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ
μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι.
γ)Για τθν παράγραφο 2.2.3.2.β, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από
το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι
πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
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Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ
διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά
τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ
για
τθν
άςκθςθ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι
τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα
δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ
που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ,
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν
πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ
αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ
εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ,
ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ,
τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που
αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ
(ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τοποκζτθςθσ).
2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, ςτο ςφνολο
τθσ προμικειασ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τοποκζτθςθσ).
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ 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.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
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,
Σπφρου Μουςτακλι 25, 71305 Θράκλειο Κριτθσ.). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ
αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνοντ αι 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. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για
τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα
αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
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2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ),
ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Ππορ ηον Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Διαγωνιζμού
ΠΡΟΦΟΡΑ
Σος
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: …./…/………. και
ώρα……..

*Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνουν
Σαχ. Δ/νςθ, Σθλζφωνο, Φαξ και Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου.
2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ
προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά,
τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι
επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία
επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail ).
Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3
β)
ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο
οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ
ενδείξεισ και
γ)
ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να
ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν
ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία
τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ .
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του άρκρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ
παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ.
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2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία
και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ
ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο
τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ..
2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον
οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο
αυτϊν.
2.4.2.7. Θ 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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α)
Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...),
β)
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ
παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το
ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά»

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ” τθσ μελζτθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ
αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα
κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Τιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα είδουσ για κάκε
είδοσ τθσ προμικειασ( ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τοποκζτθςθσ).
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α.,
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β)
δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ.
4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ
φορείσ για διάςτθμα 365 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ.
1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ
αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ
διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α)
θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί
όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1.
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β)
θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά
δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ)
για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ,
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ
και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ)
ε)

η)
θ)
κ)

θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι
περιςςότερεσ προςφορζσ Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73
του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με
κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται
από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ
όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ

α)

β)

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ,
κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί
και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει,
ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ
ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ
προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με
το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν
υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι
τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον
υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ,
κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο
άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που υπεβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του
Ν.4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν
υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι
προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν
προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και
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υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για
τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των
προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των
προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και
ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό
πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται
απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ
δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν
μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
δ)
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλιου τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια
αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ,
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο
τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται
τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον
ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ.
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί
εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα
δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ. Τα
δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει
ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να
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παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i)
κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία
που δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii)
δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii)
από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε
δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και
μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ
ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ
ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ
ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό
30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30 ςτθν περίπτωςθ
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον
προςωρινό ανάδοχο Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά,
ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί
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αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127
του Ν.4412/2016.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον
προςωρινό ανάδοχο.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι
(20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ
κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4 Ενςτάςεισ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και
τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
H
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο
άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ
τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το
αποφαςίηω διοικθτικό όργανο.
3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει
αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του
άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ
ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα
ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ,)

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ
παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ Το
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ
διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ
προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ
οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ
να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.
4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι
όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που
ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο,
οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ
υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και
ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε
υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να
αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν
εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε
από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για
τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα)
τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να
απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του
αρμοδίου οργάνου
4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ
διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α)
θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4
του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β)
ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από
τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ,
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γ)

θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ
παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία
2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ 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.
Θ 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 ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ μετά από ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο
τμιμα που ςυνζταξε τθν μελζτθ.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει,
παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά είδθ τθσ παροφςασ προμικειασ ι δεν
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο
παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.
4412/2016 .
Δεν κηρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ,
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο
προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε,
ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Το παραπάνω
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν τθσ προμικειασ, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα είδθ τθσ προμικειασ που παραδόκθκαν
εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν
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εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ
ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για
φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ, με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου, 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 ανάδοχοσ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο
κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ
τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ
χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. Θ είςπραξθ του προςτίμου
γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςφφγει κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε
βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ
φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ ειδϊν προμικειασ), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν προμικειασ– αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ'
τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ
διοικθτικι προςφυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ ειδϊν
Ραγκριτιο Στάδιο

προμικειασ επίπλων αποδυτθρίων ςτο

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ τοποκετθμζνα εντόσ 60
εξιντα θμερϊν από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 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 Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
(Ραγκριτιο Στάδιο) ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον υπεφκυνο του
τμιματοσ Διαχείριςθσ Υλικϊν & Αποκεμάτων.
Θ μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με κακαρά μεταφορικά μζςα του
προμθκευτι.
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 επίπλων και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ 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. Θ ειδίκευςθσ του
κα πρζπει να διαπιςτϊνετε με ζγγραφα τα οποία κα πρζπει να προςκομίςει ο
ανάδοχοσ και με υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου.

6.2 Ραραλαβι ειδϊν Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ ειδϊν προμικειασ
επίπλων αποδυτθρίων ςτο Ραγκριτιο Στάδιο
6.2.1. 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.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει
πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με
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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 παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 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.
6.2.2. Θ 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. Θ 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.
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6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ
ελζγχου ςτο εξωτερικό
6.4

Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν – Αντικατάςταςθ

6.4.1. 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.
6.4.2. 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.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν/εξοπλιςμοφ που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με
τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΟΕΔΟΣ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
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ΘΕΜΑ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΡΛΩΝ ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ
ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ
(ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΗΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)»
Ρλθροφορίεσ:
Μαρία Βιςκαδοφρου
Ρρόεδροσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν/Ζργων
2810 264565 / Fax: 2810264561
Δρ. Δθμιτριοσ Κ. Τςιράκοσ
ΡΕ10 Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Τθλ: 2810264568 / Fax: 2810264568
EMAIL: TSIRAKOS@HERAKLION.Gr

ΑΡΙΘ. Πποκήπςξηρ: 453
Ημεπομηνία: 5/3/2019
Κακαρό ποςό:
ΦΡΑ 24%
Συνολικό ποςό

26.400,00 €
6.336,00 €
32.736,00 €

ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΑΘΟ 1ο

Η προκήρυξη του πρόχειρου ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ αφορά τθν προμικεια
επίπλων αποδυτθρίων ποδοςφαίρου ςυνολικά εξιντα κζςεων (60) κζςεων για
τουσ
ακλθτζσ
και
διαιτθτζσ
ποδοςφαιρικϊν
ομάδων,
ςυνολικοφ
προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 32.736,00 € (με ΦΡΑ 24%), με κακαρό ποςό
26.400,00 € και 6.336,00 € ΦΡΑ.
ΑΘΟ 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ:

Θ 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».
ΑΘΟ 3ο
ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ
5.
Θ με αρ. πρωτ.12/2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ, περί
οριςμοφ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν και ζργων
6.
Τθν υπ. αρι. απόφαςθ 46588/26-02-2019 απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, 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 ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΘΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ» και Κ.Α.
2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ αναλυτικά ωσ εξισ Υποζργο
(νζο): «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΡΛΩΝ ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΗΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)» ποςοφ 32.736,00€ με φορζα υλοποίθςθσ τθν
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ.
7.
Τθν υπ. αρικμό 25/2019 απόφαςθ τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ για τθν αποδοχι τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ με τθν 46588/26-02-2019 απόφαςθ τθσ
Ρεριφζρειασ Κριτθσ, 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 -ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΘΤΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ»
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8.

και Κ.Α. 2014ΕΡ00200007 τθσ ΣΑΕΡ002 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ αναλυτικά ωσ εξισ
Υποζργο (νζο): «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΡΛΩΝ ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ
(ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΓΗΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)» ποςοφ 32.736,00€ με φορζα
υλοποίθςθσ τθν ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.
Θ με υπ. αρ. 28/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ, για
τθν προμικεια «Ρρομικεια επίπλων αποδυτθρίων ποδοςφαίρου Ραγκρθτίου
Σταδίου», ςφμφωνα με τθν 46588/26-02-2019 απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ.

ΑΘΟ 4ο
Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ:
Θ 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.
ΑΘΟ 5ο
Αξιολόγθςθ προςφορϊν –Ανάκεςθ τθσ προμικειασ:
Θ 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.
Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ
ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ.
Άρκρο 6ο
Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ ςε προςφζροντεσ.
Θ 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.
ΑΘΟ 7ο
Ραράδοςθ:
Θ παράδοςθ των ειδϊν τθσ παροφςασ 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.
ΑΘΟ 8ο
Εκπρόκεςμθ παράδοςθ 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
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3.

εκπρόκεςμα το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ
ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ
των ειδϊν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΑΘ 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.

ΑΘΟ 9ο
Ραραλαβι προμικειασ 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.
Θ 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
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.
Θ 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
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μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε
τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 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.
ΑΘΟ 10ο
Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν Ιματιςμοφ – αντικατάςταςθ:
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.
Θ επιςτροφι των υλικϊν/εξοπλιςμοφ που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 11ο
Τρόποσ πλθρωμισ – απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του αναδόχου:
Θ 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.
Θ 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 ΑΑΘ 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 ΑΑΘ 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 ΑΑΘ ΑΕ ΟΤΑ
Δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
ΑΘΟ 12ο

19PROC004565434 2019-03-05
Τιμι: Θ τιμι δίνεται ςε ΕΥΩ € 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.
ΑΘΟ 13ο
Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ: 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 Ρεριφζρεια Κριτθσ.
ΑΘΟ 14ο
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ τοποκετθμζνα εντόσ 60 εξιντα θμερϊν
από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 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 Θρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (Ραγκριτιο Στάδιο) ςε χϊρο που κα
υποδειχκεί από τον υπεφκυνο του τμιματοσ Διαχείριςθσ Υλικϊν & Αποκεμάτων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τθν τοποκζτθςθ με εξειδικευμζνο προςωπικό και
εξοπλιςμό δεδομζνου των τεχνικϊν δυςκολιϊν και χαρακτθριςτικϊν που εμπεριζχει θ
εργαςία αυτι ςε φψοσ.
Θ μεταφορά των ειδϊν κα γίνεται με κακαρά μεταφορικά μζςα του προμθκευτι

ΘΕΩΗΘΗΚΕ
Ρρόεδροσ Επιτροπισ
Ρρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Ρρομθκειϊν
ΥΡΟΓΑΦΕΣ
Μαρία Βιςκαδοφρου

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

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

ΘΕΜΑ:
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΙΡΛΩΝ
ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ
ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ
(ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΗΡΕΔΟΥΧΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)»
ΑΡΙΘ. Πποκήπςξηρ: 453
Ημεπομηνία: 5/3/2019
Κακαρό ποςό:
ΦΡΑ 24%
Συνολικό ποςό

26.400,00 €
6.336,00 €
32.736,00 €
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TEXNIKA ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΡΛΩΝ ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΗΡΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)»
Η προκήρυξη του πρόχειρου ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ αφορά τθν προμικεια
επίπλων αποδυτθρίων ποδοςφαίρου ςυνολικά εξιντα κζςεων (60) κζςεων για
τουσ
ακλθτζσ
και
διαιτθτζσ
ποδοςφαιρικϊν
ομάδων,
ςυνολικοφ
προχπολογιςκζντοσ κόςτουσ 32.736,00 € (με ΦΡΑ 24%), με κακαρό ποςό
26.400,00 € και 6.336,00 € ΦΡΑ.

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ
Α1. Γενικι περιγραφι επίπλων
Το ζπιπλο (ζπιπλα) κα πρζπει να αποτελείται από ατομικι ξφλινθ κζςθ
αποδυτθρίου για ποδοςφαιριςτζσ με μαξιλάρι, κεντρικι κρεμάςτρα και κρεμάςτρεσ
ροφχων αντικειμζνων ςτα πλάγια και ατομικό ντουλαπάκι με κλειδί αςφαλείασ. Το
ζπιπλό κα αποτελείται από αυτόνομθ κζςθ με πλαϊνά ςε διαςτάςεισ: 75εκ βάκοσ,
65±3 εκ πλάτουσ και 210 εκ. φψουσ.
Στο κάτω τμιμα κάκε αυτόνομθσ κζςθσ κα πρζπει να υπάρχει ανοικτό ντουλάπι ςτισ
διαςτάςεισ που δθμιουργοφνται από το βάκοσ, πλάτοσ και φψοσ τθσ κζςθσ,
ενιςχυμζνο με διπλι ξφλινθ επιφάνεια ίδιου υλικοφ με τθν υπόλοιπθ καταςκευι,
πάχουσ τουλάχιςτον 18mm κάκε μία (ιτοι 18mm X 2). Ράνω ςε αυτό το ενιςχυμζνο
ζδρανο κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνο μαξιλαράκι διαςτάςεων 8 εκ πάχοσ Χ 60
εκ πλάτοσ Χ 50 εκ. μικοσ (βάκοσ προσ τθν πλάτθ του επίπλου), από αφρολζξ με
επικάλυψθ υψθλισ αντοχισ δερματίνθ χρϊματοσ μπλζ ι μπορντϊ ι μαφρο. Το
μαξιλαράκι κα πρζπει να είναι ςε αυτόνομθ βάςθ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ
αφαίρεςθ του και θ επανατοποκζτθςθ του.
Κάκε αυτόνομθ κζςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει κρεμάςτρα θ οποία να
ςτθρίηεται ςτα πλαϊνά του επίπλου ι ςτο κζντρο (απόφαςθ εντολζα) και δφο μικρζσ
κρεμάςτρεσ δεξιά και αριςτερά ςτα πλαϊνά του επίπλου κάτω από τθν κεντρικι
κρεμάςτρα. Πλεσ οι κρεμάςτρεσ κα πρζπει να είναι από ανοξείδωτο μζταλλο ι
μζταλλο με επίςτρωςθ ανκεκτικι ςτθν υγραςία, ςε χρϊμα και διαςτάςεισ με
απόφαςθ του αναδόχου.
Στο πάνω μζροσ του ντουλαπιοφ κα πρζπει να υπάρχει ράφι διαςτάςεων 29-30 εκ
Χ 62-65 εκ Χ 35 εκ φψοσ, διαιρεμζνο ςε δφο ίςα μζρθ, ςτο ζνα από τα οποία κα
τοποκετθκεί πόρτα με κλειδαριά αςφαλείασ και εξωτερικά μικρό χεροφλι. Οι
μεντεςζδεσ των ντουλαπιϊν κα πρζπει να είναι αυτόματοι επϊνυμοι και υψθλισ
αντοχισ.
Πλεσ οι ξφλινεσ επιφάνειεσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από κόντρα
πλακζ καλάςςθσ τφπου ςθμφδα πάχουσ 18χιλ με ςαγρζ λάκα, χρϊματοσ επιλογισ
του εντολζα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μακροχρόνια χριςθ του ςτον χϊρο των
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αποδυτθρίων με τα νερά και υδρατμοφσ ςε αυτόν. Για τθν διαςφάλιςθ του
παραπάνω, τα βερνίκια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι επϊνυμα,
πιςτοποιθμζνα και υψθλισ αντοχισ.
Θ καταςκευι κα πρζπει να είναι ςτιβαρι με διαςφαλιςμζνεσ ςυνδζςεισ και
να πατάει πάνω ςε πλαςτικά πόδια/ςτθρίγματα 1,00 – 2,00 εκ ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ επαφι υγραςίασ – νεροφ κατά τθν χριςθ των αποδυτθρίων. Θ
πλάτθ τθσ καταςκευισ κα πρζπει να είναι από το ίδιο υλικό και τεχνικά
χαρακτθριςτικά όπωσ και τα άλλα δομικά ςτοιχεία του επίπλου.
Συνολικά ςτθν προμικεια ςυμπεριλαμβάνονται 60 αυτόνομεσ κζςεισ
ακλθτϊν, ςε ςυςτάδεσ των 25
(ςφμφωνα με τα ενδεικτικά ςχζδια που
παρατίκενται) για το αποδυτιριο 2 και αποδυτιριο 3 ποδοςφαίρου του
Ραγκρθτίου Σταδίου και δζκα κζςεων ςτα αποδυτιρια των διαιτθτϊν (αποδυτιριο
4 ποδοςφαίρου)
Στισ γωνίεσ του χϊρου, όπου ςυνδζονται τα ζπιπλα μεταξφ τουσ κα πρζπει
να τοποκετθκοφν ξφλινεσ καταςκευζσ ραφιϊν με πλάτθ ςτο χρϊμα των επίπλων για
τθν καλφτερθ αιςκθτικι και λειτουργία του χϊρο.
Ο ανάδοχοσ κα ζχει ευκφνθ τθσ τοποκζτθςθσ των επίπλων ςτο χϊρο ζτςι
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ενότθτα του χϊρου. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι δφναται ςε
ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο λειτουργίασ του ςταδίου να ζρκουν για αυτοψία ςτο
χϊρο ϊςτε να διαμορφϊςει ό ίδιοσ άποψθ για τθν τοποκζτθςθ των επίπλων.

Α2. Ενδεικτικά ςχζδια επίπλων
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Α3. Ενδεικτικι κάτοψθ των επίπλων ςτο αποδυτιριο 2

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο ετϊν για τα
ζπιπλα αποδυτθρίων.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ζπιπλο αποδυτθρίου με αυτόνομθ
κζςθ ακλθτι, κρεμάςτρεσ και
ατομικό ντουλαπάκι

ΜΟΝΟΓΑΦΘ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Μ. ΣΥΝΟΛΑ

ΦΡΑ 24%

60

440

26.400,00 €

6.336,00 €

32.736,00 €

Τ. ΣΥΝΟΛΑ

26.400,00 €

6.336,00 €

32.736,00 €

Εγκρίνει
Η Ρρόεδροσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν

Εγκρίνεται
Ο Ρρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Μαρία Βιςκαδοφρου

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

ΣΥΝΟΛΑ

