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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΗ»

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.)

090009851

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε

ΓΖΜΖΣΑΝΑ 7

Πφιε

ΑΘΖΝΑ

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο

11522

Σειέθσλν

213 2039136

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail)

ekalampaliki@elpis.gr – promithion@elpis.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ –Μ. ΗΣΑΡΗΓΟΤ – Π. ΓΚΟΒΔΖ

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

http://www.elpis.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΗ», απνηειεί κε Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή θη επνπηεχεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο (1ε Τ.ΠΔ Αηηηθήο)
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ Τγείαο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο

β)

Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη
πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ

γ)

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ :
ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL): http://www.elpis.gr

1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 0419 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Φνξέα
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση. 2865 / 12-08-2022(ΑΓΑ:6ΖΓΓ46904Ν-ΘΣΚ) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο
πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 θαη έιαβε α/α 1987 θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ θνξέα.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ 27 / 20-07-2022 Απφθαζε Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΓΑ: 95Φ46904Ν-95Φ
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ εηδηθφηεηαο ειεθηξνηερλίηε 720 βάξδηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο ,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 62.496,00 € πιένλ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο .
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 5070000-2
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ηηο «ΤΠΖΡΔΙΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΡΓΙΔ (720) ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΖΣΩΝ»
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 62.496,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: € 77.495,04.
Σν ηίκεκα αθνξά ην ζχλνιν ησλ βαξδηψλ (710) νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζε ηίκεκα αλά βάξδηα (απφ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα) ην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ρσξίο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ή παξεθθιίζεηο. Θα αλαγξαθεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην ηίκεκα ηεο βάξδηαο
αλεμάξηεηα πξσηλψλ, απνγεπκάησλ, λπρηεξηλψλ βαξδηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12)κήλεο
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη II ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
1.4

Θεζκηθφ πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη
ηδίσο:
Α. Σελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη έηεξεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα
:
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-

ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»

-

ηνπ λ. 4782/2021 (Α’ 36/09-03-2021) "Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο
ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία"

-

ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37

-

ηνπ λ. 4609/2019 (Α’ 67/3-5-2019) «Ρπζκίζεηο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηξαηνινγίαο, ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»,
Άξζξν 56, πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)

-

ηνπ λ. 4608/2019 (Α’ 66/25-4-2019) «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα θαη πξνζέιθπζε ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Άξζξν 33, πεξί
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)

-

ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν,
ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 324-337

-

ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»

-

ηνπ λ.3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα

-

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

-

ηνπ λ. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην)
απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 43, πεξί ηξνπνπνηήζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147)

-

ηνπ λ. 4542/2018 (ΦΔΚ 95/Α/1-6-2018) «Κχξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο
Τγείαο….», άξζξν ηέηαξην, Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο

-

ηνπ λ. 4497/2017 (ΦΔΚ Α' 171/13-11-2017) «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», Άξζξν 107, πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)

-

ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13-09-2017) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 39

-

ηνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΚ Α' 74/19-5-2017) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεµνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, µέηξα εθαξµνγήο ησλ
δεµνζηνλνµηθψλ ζηφρσλ θαη µεηαξξπζµίζεσλ, µέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζµίζεηο, Μεζνπξφζεζµν Πιαίζην Γεµνζηνλνµηθήο
ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο», άξζξν 21, πεξί Ίδξπζεο ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο

-

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

-

ηνπ λ. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή
πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε
αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη
ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε
«ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο»

-

ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.»

-

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115)

-

ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”

-

ηνπ λ.3580/2007 (Α 134/18.6.2007) «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο
ηζρχεη ζήκεξα

-

ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”,

-

ηoπ λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα

-

ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : “Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 1781)

-

ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε
ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο
εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)»

-

Σεο ππ’ αξηζκ. 76928/2021 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο "Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)

-

ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019»
(Α΄44)
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-

ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»

-

ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκόζηεο πκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92)

-

ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο»

-

ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 85 επ.

-

ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο»

-

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο»

-

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»

-

ηνπ λ. 4144/2013 (Α' 88), «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθήο Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», άξζξν 22

-

ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»

-

ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)
– Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»

-

ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»

-

ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15

-

ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»

-

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119

-

ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016
θαη άιιεο δηαηάμεηο»

-

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

Β. Απφ ηηο εμήο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θη έγγξαθα:
-

ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 κε ΑΠ :Β2.α/Γ.Π.13439 22-03-2022 (ΑΓΑ:6ΓΦΦ465ΦΤΟ-ΣΝ5.)

-

Σεο αξηζκ 2865 / 12-08-2022.απφθαζεο δέζκεπζεο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΑΓΑ:6ΖΓΓ46904Ν-ΘΣΚ (ΚΑΔ ):0419

-

Tεο ππ΄ αξηζκ 27 / 20-07-2022 Απφθαζε Γ. έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ειεθηξνηερλίηεο γηα έλα (1) έηνο ,πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 62.496,00€ πιένλ Φ.ΠΑ

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 25-11-2022 θαη ψξα 14.00 κκ
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ
(Γηαδηθηπαθή Πχιε www.promitheus.gov.gr)
1.6

Γεκνζηφηεηα

Α.

Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΙ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ

Β.

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία
έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 175927 θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : http://www.elpis.gr ζηε δηαδξνκή: Αξρηθή ζειίδα >
Γηαγσληζκνί >Πξνθεξχμεηο – Γηαθεξχμεηο ,ζηηο 01 – 11- 2022
Γ.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ
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Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη: ηνλ αλάδνρν.
1.7

Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο .
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ.
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1

Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
1.
2.
3.

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]
ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά

2.1.2

Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ
ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο
δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε
φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ.

2.1.4

Γιψζζα

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν..
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

2.1.5

Δγγπήζεηο

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

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη
ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα
νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ
ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ
θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα
ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.
2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα
κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο
ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο.
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.

2.2.2

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ 2% επξψ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο,
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο,
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην
αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά
(παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ
εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο
παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε
πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.

2.2.3

Λφγνη απνθιεηζκνχ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),
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β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ
ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ.
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε
ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ.
2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ,
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)
2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεοπιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη
ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103),
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο
2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα
(εκπνξία αλζξψπσλ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο
δηαρεηξηζηέο.
- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο.
- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε
πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.
2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί
απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.
Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ.

2.2.3.3 ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί
ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
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(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο
εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ .
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.
2.2.3.5. ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ
2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο
κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή
πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη
ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ
έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4

Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα
ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο
Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα
παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε
ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε
Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία,
απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία.
Ζ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
2.2.5

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
εηδηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαη’ αλψηαην
φξην, ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ
θχθιν εξγαζηψλ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη
ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 1/3 ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο δηαθήξπμεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο ζα ππνβάιεη
δήισζε γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο.
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2.2.6

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ (2019-2020-2021), λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ 3.ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, αλεμαξηήησο χςνπο.
2.2.7

Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε:
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015, πεξηβάιινληνο θαηά ISO
14001:2015 θαη πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, ηνπιάρηζηνλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Σα ζρεηηθά ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά κε ρξφλν αλαλέσζεο ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά κε
πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γηα ηα σο άλσ (εκπεηξία) ζα πξνζθνκηζζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο,
εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν
ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.

2.2.8

ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο,
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ.

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.
2.2.9

Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη
θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα
ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6 ).
ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο
ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο
ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

2.2.9.1

Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν
ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα II ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.
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Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ
κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε
δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ.
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο
ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ
ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ
λ. 4412/2016 θαη παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ.
Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν
ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ
άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο,
αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο
παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ.
2.2.9.2

Απνδεηθηηθά κέζα

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά
πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 θαη 3.2 ηεο παξνχζαο.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.1.4.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ
ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη
αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη
επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ
Α.Α.Γ.Δ..
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ
εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.
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iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ
κεηαβνιψλ.
ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη
ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν,
θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.
δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ,
ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
ζη) ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα
δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ν κέζνο εηδηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ.
- βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή/ινγηζηή ε νπνία λα ζπλνδεχεη ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε δήισζε
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
α) Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία εκπεηξίαο:
Αλαιπηηθφηεξα:
(i) Σα ζηνηρεία εκπεηξίαο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα θαη ζα είλαη ηα θάησζη:
α. Σίηινο ηεο ζχκβαζεο – Σνπνζεζία.
β. Ολνκαζία Αλαδφρνπ (Μεκνλσκέλε επηρείξεζε ή Κνηλνπξαμία) ηεο ζχκβαζεο.
γ. Δπηκεξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θάζε επηρείξεζεο, ζηελ ζχκβαζε (Πνζνζηφ θαη είδνο ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο).
δ. Δξγνδφηεο (απνδέθηεο).
ε. Ζκεξνκελίεο έλαξμεο - πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ έρεη πεξαησζεί), δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
ζη. Σειηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.
ε. Δθηειεζκέλε Αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ
ζ. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
(ii) Ο πίλαθαο απηφο ζπλνδεχεηαη, εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, απφ ζπκβάζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο απηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη νη παξερφκελε ππεξεζία θαη ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη απηή
εθηειέζηεθε έληερλα θαη εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη εάλ δε ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε αληίζηνηρε δήισζε ηνπ απνδέθηε. Δθφζνλ
δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ
θαηέζηε εθηθηή ε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ θαη, εθφζνλ πθίζηαηαη, ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θάησζη πηζηνπνηεηηθά:
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015, πεξηβάιινληνο θαηά ISO
14001:2015 θαη πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, ηνπιάρηζηνλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
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Σα ζρεηηθά ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά κε ρξφλν αλαλέσζεο ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά κε
πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γηα ηα σο άλσ (εκπεηξία) ζα πξνζθνκηζζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά,
θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο
εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη:
i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε
λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ,
αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ
έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη
ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ
πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α
πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο
νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε
πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο,
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη
επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη
έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε
δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε
παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο
πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα
δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ
ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα
πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη’ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα
δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη.
Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη,
πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο:


νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,



νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη
φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο.
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2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1

Κξηηήξην αλάζεζεο

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά:
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ
2.3.3

Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί

ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ

2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ

2.4.1

Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο ,γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο αλά είδνο / ηκήκα.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο
ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία»
ηνπ ΔΖΓΖ.

2.4.2

Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε
παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’
εμνπζηνδφηεζε θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλή
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)», εθεμήο «Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο»
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ
απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν
εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα
κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη
Τπεξεζίεο:
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην
ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήοηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,
εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ.
Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37)
θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ
(εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ.
2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ
ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο :
Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:
α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille
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β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα
γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ.
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν,
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα.
Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε
κνξθφηππν PDF.
Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε
θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη :
α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε,
β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999,
γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη
δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ
ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε
Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά
«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ
πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα
έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ
δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά, ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε
ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν
1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014.
Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν,
ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε
ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ
επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ
έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.

2.4.3

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β
ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε
δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) ηελ
εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα απηήο.
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη
γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF.
2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “ΑπαηηήζεηοΣερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο Γηαθήξπμεο ,πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.
Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
πξνηείλνπλ.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη:
A. Να ππνβιεζεί Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη/δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πεξί ησλ νπνίσλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, έιαβε πιήξε γλψζε, απνδέρεηαη θαη ζε
πεξίπησζε αλάζεζεο ζα θαιχςεη πιήξσο.
Β. Να ππνβιεζεί Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο) φπνπ λα αλαθέξεηαη/δειψλεηαη φηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα …. Σεο παξνχζαο.
Γ. Να ππνβιεζεί Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη/δειψλεηαη φηη ζα δηαζέζνπλ ην απαηηνχκελν
εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ κε άξηηα γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν, δηαζέηνληαο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θη άδεηεο φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα ….) ηεο ζχκβαζεο.
Γ. Να ππνβιεζεί Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο) φπνπ λα αλαθέξεηαη/δειψλεηαη φηη δηαζέηεη θαη ζα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη απνδεηθηηθά πξνζφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί.
Δ. Να ππνβιεζεί νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, βεβαίσζε ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο …ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

2.4.4

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο βάζεη ηηκήο (ηηκή), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα
III ηεο δηαθήξπμεο:
Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

2.4.5

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκφ θαη δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) κήλεο) από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ].
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ
γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο
θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο,
εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
2.4.6

Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ),
2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ,
εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
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γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε,
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε
ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016,
ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016,
η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ
πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016,
ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο,
ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.
4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

3.1.1

Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή
αμηνιφγεζεο, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν
100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά», ηελ 30-11-2022 θαη ψξα 11.30 π.κ

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

3.1.2

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε
ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα
έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο
ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε
απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα,
ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα
αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα.
Δηδηθφηεξα :
α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο
πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο
ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ.
Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά
ηνπο.
β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
γ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα
88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ
αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο
παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη
ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.

3.2

Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο.
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο.
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Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν,
ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ
2.4.2.5.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα
πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016,
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ.
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη
εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016,
σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) είλαη εθ
πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη
κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί, νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη
ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε
ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
3.3

Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,
εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά
νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ
Γηαγσληζκνχ».
Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά:
α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016,
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη
δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ
ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», λα
πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε
ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία,
γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε
απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.
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Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν
αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.

3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα
345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο
εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή
ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα
ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο .
Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά
πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή
Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο
ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο
πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε
απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά.
Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» :
α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ
απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή
ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο.
γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ
δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο.
δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο .
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ
άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο .

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ). Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε
ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε
Α.Δ.Π.Π. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο
Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη
θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη
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λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη
πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ
επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ.
Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη
σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ
ππνβνιή ππνκλεκάησλ.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο
δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο
αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372
παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο
αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε
ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989.

3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ
πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία: α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ
παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο
θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ
ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ
πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη
κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016
ζηνηρεία, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. ηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
είλαη γλσζηφο ν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ.
4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη
ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο
αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ
ππεξεζηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξνρή, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ
θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ νη ππεξεζίεο
είλαη δηαηξεηέο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην
πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή
απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.

4.2

πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:
α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ
ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
(πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ)
κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε
ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο .
Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.

4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη
ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε
απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
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ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6
ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.4.4. ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ
4.5

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε
πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά
ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα
αλαιάβεη/νπλ ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ είρε
ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε
νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο,
ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή
εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή
απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο.
ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο.
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5.
5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Σξφπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :
α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ
β) Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη
ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ
ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) .
δ) Κξάηεζε 2% Τπέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο Τγείαο Τπνπξγείνπ Τγείαο
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.

5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο
ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο
πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ζηελ παξνχζα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ.
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή
φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί
ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή
φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο
ζπκκφξθσζεο.
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ
ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.

5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ Κπξψζεηο), 6.2. (Γηάξθεηα ζχκβαζεο), 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή
ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην
αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221
λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ
ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ
απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.
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5.4

Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ
άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6
ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο
ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη
απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο.
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6.
6.1

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ
Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή ε ππεξεζία ε νπνία
νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α., ή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη επίζεο κε απφθαζε ηεο Α.Α. ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν,
ήηνη ην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο.
Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο
αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν
πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
6.1.3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο,
εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
6.2

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ……../….../………. θαη ιήγεη ηελ ή ζε /……./..../…..
6.2.2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα
αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ
απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο.
6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα....ηεο παξνχζαο.
6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη
εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ
απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.
6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο
αλάγθεο.
6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:
α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή
ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.
6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη
εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη
απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα
ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
6.4

Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο,
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή
δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
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6.5

Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε

Ζ πληάμαζα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΖ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ETHΙΑ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΔΩ 710 ΒΑΡΓΙΩΝ ΣΟ
Γ.Ν.Α. «Ζ ΔΛΠΙ»

1.

ΓΔΝΙΚΑ

θνπφο ησλ παξνπζψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ζε πξνζσπηθφ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ πνπ εθηειεί εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ παξνρήο ππεξεζηψλ
βαξδηψλ ειεθηξνιφγσλ, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηελ επηηήξεζε, θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζή ηνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ (πιελ εθείλσλ ηνπ Β’ θηηξίνπ θαη ηνπ ακηγψο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ).

2.

ΓΔΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΠΑΙΣΖΔΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

1.
Πιελ ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ βιαβψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα εθηειεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ επηηήξεζε θαη πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Ζ ΔΛΠΗ» (πιελ ηνπ Β’ θηηξίνπ θαη ηνπ ακηγψο
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ), θαζψο θαη ζπλαθείο επηζθεπαζηηθέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε απηήλ.
2.

Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειεί βάξδηεο, ζα πξέπεη λα έρεη άξηηα γλψζε ηνπ Γεληθνχ Αληηθεηκέλνπ : α) Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ειεθηξηθέο

ζπζθεπέο πάζεο θχζεσο θαη κεγέζνπο, β) ειεθηξηθνί πίλαθεο ρεηξηζκνχ θαη απηνκαηηζκψλ, γ) ππνζηαζκνί Μ.Σ. (ΟΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΥΔΗΡΗΜΟΤ
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΔ ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΓΔΗΟΤΥΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Ζ΄ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ), δ) ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, ε) εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ. ηηο
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δίθηπα θαισδηψζεσλ, νη απηνκαηηζκνί, φιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα ειεθηξηθά κέξε θάζε είδνπο,
κεγέζνπο θαη εθαξκνγήο κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα θαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο, ηελ έληαζε
θαη ηελ ηζρχ. Δθηφο απφ ην ειεθηξηθφ κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα θαιχπηνληαη νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ
ξεπκάησλ πνπ αθνινπζνχλ :
Πίλαθεο Γηαλνκήο Μέζεο Σάζεο 20 KV Ννζνθνκείνπ, Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρχνο 20KV/380V-630KVA, ( ΟΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ
ΜΔ ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΓΔΗΟΤΥΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Ζ΄ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ), Γεληθνί Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο, Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε, Γίθηπν Καισδηψζεσλ
Γηαλνκήο Ηζρπξψλ Ρεπκάησλ, Γεληθνί Πίλαθεο Απηνκαηηζκνχ, Πίλαθεο Φσηηζκνχ, Πίλαθεο Κίλεζεο, Πίλαθεο Απηνκαηηζκνχ, Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνχ, Γηαθφπηεο
Αζθαιείαο θαη Απηνκαηηζκνχ, Δγθαηαζηάζεηο Κίλεζεο, Ζιεθηξηθνί Κηλεηήξεο, Δγθαηαζηάζεηο Γεηψζεσλ, Δγθαηαζηάζεηο Δμσηεξηθνχ Φσηηζκνχ, UPS θαη
Δγθαηαζηάζεηο UPS, Ζιεθηξηθέο Θχξεο θάζε είδνπο, Ζιεθηξνκεραληθέο Μπάξεο, Ζιεθηξηθέο Κιίλεο Αζζελψλ, Θεξκαληήξεο λεξνχ, Αλεκηζηήξεο Αμνληθνί θάζε
είδνπο θαη κεγέζνπο (εθηφο Β΄θηηξίνπ), Φχθηεο πφζηκνπ λεξνχ, πζθεπέο θαη κεραλήκαηα Μαγεηξείσλ, Αλειθπζηήξεο (κφλν βαζηθνί ρεηξηζκνί) θ.ιπ..
Δπίζεο: Σειεθσληθά Κέληξα, Σειεθσληθνί Καηαλεκεηέο, Σειεθσληθέο πζθεπέο, Αζχξκαηε Σειεθσλία, Αζχξκαην χζηεκα Αλαδήηεζεο Πξνζψπσλ (Paging),
πλαγεξκνί, Σειενξάζεηο, Κεξαίεο Σειεφξαζεο, Ζιεθηξηθά Ρνιφγηα, Δλδνεπηθνηλσλία-Κιήζε Αδειθήο, σιελσηφ Σαρπδξνκείν, πζηήκαηα Καζνξηζκνχ
Πξνηεξαηφηεηαο, πζηήκαηα Δηζφδνπ κε Κσδηθφ ή άιισο, ζπξνηειέθσλα, ζπξνηειενξάζεηο, πζηήκαηα Δπηηήξεζεο Υψξσλ, Πίλαθεο Ππξαλίρλεπζεο, Δμαξηήκαηα
θαη πζθεπέο Ππξαλίρλεπζεο θαη Ππξφζβεζεο, Πάζεο Φχζεσο Γίθηπα Καισδηψζεσλ Αζζελψλ Ρεπκάησλ, Όξγαλα Απηνκαηηζκνχ.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ακηγψο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο.
3.

Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απαηηείηαη λα γίλεηαη απφ αδεηνχρνπο εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιφγνπο Α’ Δηδηθφηεηαο, 1 εο-4εο

Οκάδαο, 3εο-6εο βαζκίδαο , είηε απφ αδεηνχρνπο ειεθηξνιφγνπο Α’ Δηδηθφηεηαο αλψηεξεο νκάδαο ή βαζκίδαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε αλαγγειίαο, ζχκθσλα κε ηα
ΠΓ 108/2013.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηακέλσλ αδεηψλ ειεθηξνιφγσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αλ απηφ δηαζέηεη παιαηέο άδεηεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14, ηνπ ΠΓ 108/2013.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε, πνπ ζα αλαθέξεη φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξνζθνκίζεη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φιεο ηηο
απαηηνχκελεο άδεηεο, θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη απνδεηθηηθά πξνζφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δάλ απηά δελ
πξνζθνκηζζνχλ, ηφηε θεξχζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο.

4.
Δκπεηξία / πξνυπεξεζία ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο έξγα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, ζε εγθαηαζηάζεηο λνζνθνκείσλ, απνδεηθλπφκελε απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζην λνζνθνκείν,
επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
5.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015, πεξηβάιινληνο
θαηά ISO 14001:2015 θαη πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, ηνπιάρηζηνλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Σα ζρεηηθά ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά κε ρξφλν αλαλέσζεο ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ
πξνζθνξά κε πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γηα ηα σο άλσ (εκπεηξία) ζα πξνζθνκηζζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
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3.

ΒΑΡΓΙΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε βάξδηεο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.η.ι., απαηηείηαη ε ελζσκάησζε έσο 710 νθηάσξσλ (8h) βαξδηψλ ζην ζρεηηθφ
πξφγξακκα βαξδηψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.

Σν ηίκεκα αθνξά ην ζχλνιν ησλ βαξδηψλ (710) νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζε ηίκεκα αλά βάξδηα (απφ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα) ην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ
πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ρσξίο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ή παξεθθιίζεηο. Θα αλαγξαθεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην ηίκεκα ηεο βάξδηαο
αλεμάξηεηα πξσηλψλ, απνγεπκάησλ, λπρηεξηλψλ βαξδηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ.

Γεληθά, απηέο ζα επηκεξίδνληαη κεηαμχ πξσηλψλ, απνγεπκάησλ θαη λπρηεξηλψλ βαξδηψλ. Ο αθξηβήο επηκεξηζκφο ησλ βαξδηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ λσξίηεξα, απνζηέιινληάο ηεο ην Πξφγξακκα
Βαξδηψλ, θαη ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε αθελφο λα ππάξρεη κηα θαηά ην δπλαηφ ηζνθαηαλνκή κεηαμχ ησλ βαξδηψλ (πξσηλψλ, απνγεπκαηηλψλ, λπρηεξηλψλ,
αββαηνθχξηαθσλ θ.ιπ.), αιιά κε βέβαηεο θάπνηεο κηθξέο απνθιίζεηο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ βαξδηψλ αλά κήλα (ιφγσ πηζαλψλ αζζελεηψλ, αδεηψλ ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ θ.ιπ.). ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα (8h) παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηε λπρηεξηλή βάξδηα ζα είλαη απφ ψξα 23:00 έσο ψξα 7:00, θαηά ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα απφ ψξα 15:00
έσο ψξα 23:00 θαη θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα απφ ψξα 07:00 έσο 15:00. Καηά ηα ελ ιφγσ δηαζηήκαηα απαηηείηαη απαξαηηήησο ζπλερήο θπζηθή παξνπζία
ειεθηξνηερλίηε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην Ννζνθνκείν.

4.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάιπςεο βαξδηψλ κε απαζρφιεζε κε άηνκα πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα
πξναλαθεξζέληα πξνζφληα θαη ζα εθηεινχλ βάξδηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ ειεθηξνιφγσλ πνπ ππεξεηεί ζην
Ννζνθνκείν.

2.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Δπίζεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε
ησλ σξαξίσλ θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

3.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ιακβάλεη γλψζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, ην νπνίν ζα ηνπ θνηλνπνηείηαη κε FAX ή ειεθηξνληθά, θαη ζα
θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα θξνληίδεη λα ηνλ αληηθαζηζηά, θαιχπηνληαο ηε
βάξδηα κε άιινλ εξγαδφκελν κε ηνπιάρηζηνλ ηα ίδηα πξνζφληα θαη ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηελ νξηδφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο.

4.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκπιεξψλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε Βηβιίν πκβάλησλ, γηα λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο
βιάβεο ηνπ Ννζνθνκείνπ νη ζπλάδειθνί ηνπ ηεο επφκελεο βάξδηαο.

5.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ησλ εγθεθξηκέλσλ Δζληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΣΔΔ, ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο.

Με ηνλ φξν Πξνιεπηηθή πληήξεζε ελλνείηαη ν ζε ηαθηά δηαζηήκαηα πεξηνδηθφο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, ε ζχζθημε ησλ ειεθηξηθψλ επαθψλ, ε
έγθαηξε αιιαγή θζαξκέλσλ ή δπζιεηηνπξγηθψλ εμαξηεκάησλ, νη κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο θαζψο θαη θάζε έιεγρνο θαη παξνρή θαηαιιήισλ νδεγηψλ γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο, νκαιήο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, φπσο
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ζπλελλφεζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα
πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ κεγαιχηεξεο έθηαζεο ή αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. δηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θ.ιπ. ζε θάπνην ηκήκα ή πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ), ζα εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαθνίλσζε πνπ ζα θαζνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνπ ζα
θνηλνπνηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ.
6.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ δελ κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηάο ηνπ. ε πεξίπησζε θαλνληθήο
άδεηαο ή αλάπαπζεο ή αλσηέξαο βίαο (αζζέλεηα θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιινλ ειεθηξνιφγν αλάινγσλ πξνζφλησλ κε επζχλε ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Απηφ φκσο ζα δειψλεηαη εγθαίξσο θαη εκπξφζεζκα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.

7.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επίβιεςεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί απφ αλάινγεο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζε κεγάιεο
εγθαηαζηάζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο.

8.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα εθδίδεη πξφγξακκα κε ηηο βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ.

9.

Πιελ ησλ αλσηέξσ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξνβαίλεη ζε εθηέιεζε κηθξψλ, ή κεγάισλ έξγσλ εηδηθφηεηαο ειεθηξνιφγνπ, ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληφο ηνπ νθηαψξνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

10.

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ζα επζχλεηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ειεθηξνιφγσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ βεβαησκέλε ηξηεηή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θαη επηηήξεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο αλαιφγσλ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο.
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11.

Σα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά, γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ επίβιεςε θαη επηηήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, βαξχλνπλ ην
Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν βαξχλνπλ επίζεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ, εθηφο αλ νη βιάβεο απηέο πξνθχςνπλ
απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα
εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο, θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.

12.

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ νηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα
είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηελ ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θαιή, αζθαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαη γεληθψο
ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ησλ ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ.

13.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ, φηη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκά λα
ειέγρεη, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθφ ηνπ κε άιιν, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν, εληφο 24 σξψλ. Αιινδαπνί
κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.

14.

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε ηξίην πξφζσπν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ππεξγνιαβία), θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή
ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε νηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.

15.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη, γηα θάζε έλαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, λα ππνβάιεη ζπλνπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζπλνδεπφκελν απφ αθξηβή αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θαη ησλ
βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν ρξφλνο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε
επηβεβαίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη απνδνρήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα.

16. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ην κφληκν πξνζσπηθφ ειεθηξνιφγσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηηο
ινηπέο εηδηθφηεηεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα αθνινπζεί ηηο
ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ πξντζηακέλσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
17. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ.
18. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο, θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα
αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ, ή ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαζδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην
Ννζνθνκείν. Γεληθά, ν ΑΝΑΓΟΥΟ θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
19. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε ζχκβαζε, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ, φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην ζπληήξεζεο, έγγξαθεο ζπζηάζεηο, δπζκελείο
εθζέζεηο, απαηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (απνκεηψζεηο), απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή
εμνπιηζκνχ, απαίηεζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ θ.ιπ.. ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη
ηα άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ην Ννζνθνκείν, πξνβιέπεηαη ε θήξπμή ηνπ σο έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε
άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ην Ννζνθνκείν ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ θήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
σο έθπησηνπ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ)
Γηαηίζεηαη ζην ΔΖΓΖ σο ζπλεκκέλν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο:
-

ε κνξθή αξρείνπ PDF κε ην φλνκα ESPD

-

ε κνξθή αξρείνπ XML κε ην φλνκα espd-request.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑIII– Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΣΙΜΔ Δ €)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ζ ΔΛΠΙ»
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ :
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ :

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ

ΤΠΖΡΔΙΑ

ΣΙΜΖ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€)

ΤΝΟΛΙΚΖ ΣΙΜΖ

ΤΝΟΛΙΚΖ ΣΙΜΖ

ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€)

ΜΔ ΦΠΑ (€)

Π/Σ

ΤΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ/Ζκεξνκελία
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV– Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ (Πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο:______________________________________________________
Καηάζηεκα:______________________________________________
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________
Πξνο:
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΧ
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο
εηαηξίαο: ηεο Εηαηξίαο …….. νδόο ……. αξηζκόο … ΤΚ………..,]
[ή ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Εηαηξηώλ
α)…….….... νδόο............................. αξηζκόο.................ΤΚ………………
β)……….…. νδόο............................. αξηζκόο.................ΤΚ………………
γ)………….. νδόο............................. αξηζκόο.................ΤΚ………………
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κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο,] θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο….…………. γηα ηελ
………………………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ …./…… Γηαθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο [Σε πεξίπηωζε
κεκνλωκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιόγω Εηαηξίαο] ή [ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηωλ Εηαηξηώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα
από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο].
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Σεκείωζε πξνο ηελ Τξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα
ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο).
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο:______________________________________________________
Καηάζηεκα:______________________________________________
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________
Πξνο
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεξίπηωζε κεκνλωκέλεο
εηαηξίαο : ηεο Εηαηξίαο …………… Οδόο …………. Αξηζκό ….Τ.Κ. ……] ή
[ζε πεξίπηωζε Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηωλ Εηαηξηώλ
α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο
κειώλ ηεο Έλωζεο ή Κνηλνπξαμίαο], θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ ................... πνπ αθνξά ζην
δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν ηελ …………………………………………. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ …./……. Γηαθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ
θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V– Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο
Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο:
Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία
ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Πξνζθέξσλ ή Νφκηκνο
Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο.
ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε
εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη
επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε,
κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, Υεηξηζηέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ
απνξξήηνπ.
(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν.
IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,
εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην
πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη.
V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη
ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο
κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία.
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