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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Εωορεία Αρχαιοτιτων Ευβοίασ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λ. Κιαπζκου και Αρεκοφςθσ

Ρόλθ

Χαλκίδα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

34133

1

Χϊρα

Ελλάδα
2

Κωδικόσ ΝUTS

EL642

Τθλζωωνο

22210-22402

Φαξ

22210-22402

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

efaeuv@culture.gr
3

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ

Α. Σαγιά, Α. Λιβιεράτου, Κ. Μπουκάρασ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.culture.gr

Διεφκυνςθ του προωίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

4

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5ΥΡΟΥΓΕΛΟ και ανικει ςτθν ΚΕΝΤΛΚΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘ. 6
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ο πολιτιςμόσ.
-

Εωαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

τοιχεία Επικοινωνίασ 8
1
2
3

4
5

6

7

8

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεωϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εωόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Αναωζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριωζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του Δθμοςίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναωζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του
άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςωάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωωζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάωια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
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α)
β)

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.9
Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ:
http://www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ , Κωδ. Α
ΕΠ0561.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 2017ΕΠ05610040).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 2 τθσ Ρράξθσ : «OΡΓΑΝΩΘ ΜΟΝΙΜΘ ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑ «ΑΡΕΘΟΤΑ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «τερεά Ελλάδα 2014-2020», με βάςθ τθν απόωαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 2460/09-05-2017
(ΑΔΑ: ΨΒ4Ω7ΛΘ-ΑΒ6) του Ρεριωερειάρχθ Στερεάσ Ελλάδοσ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5000827. Θ
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω
του ΡΔΕ.11

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι, προμικεια, μεταωορά και
τοποκζτθςθ των προκθκϊν και λοιπϊν μουςειακϊν καταςκευϊν για τθ διαμόρωωςθ του εκκεςιακοφ
κελφωουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ, κακϊσ και των υποβάςεων του εποπτικοφ υλικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν ωωτιςτικϊν όλων των παραπάνω, ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ
μελζτεσ(Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ), και ςυγκεκριμζνα:
Α. τθ Μουςειολογικι - Μουςειογραωικι Μελζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τεφχουσ τθσ «Ρρομελζτθσ
Σκθνογραωικοφ
Φωτιςμοφ»,
εγκρικείςα
δια
τθσ
με
αρ.
ΥΡΟΡΑΛΚ/ΓΔΑΡΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/231969/136348/8272/5242/25-8-2015 Απόωαςθσ του Υπουργοφ
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
Β. τθ Μελζτθ Σκθνογραωικοφ Φωτιςμοφ, βϋ ωάςθ, εγκρικείςα με το με αρ. πρωτ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/286519/25865/6007/24-11-2015 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ
Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων,
Γ. τθ Στατικι Μελζτθ βάκρων, Μελζτθ Εωαρμογισ, αϋ ωάςθ, εγκρικείςα με το με αρ. πρωτ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/322950/29014/6685 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ Ζργων
Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων,
Δ. τθ Στατικι Μελζτθ βάςεων και βάκρων, Μελζτθ Εωαρμογισ, β’ ωάςθ, εγκρικείςα με το με αρ. πρωτ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/20768/1952/235/17-1-2018 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ
Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων,

9

10
11

Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναωερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςη ςτα
ζγγραφα είναι περιοριςμζνη. Περαιτζρω πληροφορίεσ παρζχονται ςτην διεφθυνςη (URL) : ………………………..»
Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014)
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Ε.
τθ
Μουςειογραωικι
Μελζτθ
Εωαρμογισ,
εγκρικείςα
με
το
με
αρ.
πρωτ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/257980/26834/2376/1-6-2018 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ
Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων
Σε περίπτωςθ διαωοράσ μεταξφ Μουςειογραωικισ Μελζτθσ Εωαρμογισ και λοιπϊν μελετϊν, κατιςχφει θ
τελευταία.

Ρρόκειται για προκικεσ και εκκεςιακζσ καταςκευζσ ςτισ Αίκουςεσ 2, 4α, 4β, 4γ, 6 και 7, ωσ ακολοφκωσ:
Ι.

ΠΡΟΘΘΚΕ:

Τζςςερισ (4) μεγάλεσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου άξονα, εκ των οποίων οι δφο (2) αυτόωωτεσ.
Τζςςερισ (4) μικρζσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα περιςτρεωόμενθ περί
κατακόρυωου άξονα, εκ των οποίων οι τρεισ (3) αυτόωωτεσ.
Ρζντε (5) μικρζσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα περιςτρεωόμενθ περί
κατακόρυωου άξονα, με διπλό κφλακα ωιλοξενίασ εκκεμάτων.
Δφο (2) μεγάλεσ προκικεσ-κϊδωνεσ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκθκϊν βαρζωσ τφπου.
Δζκα (10) μικρζσ προκικεσ-κϊδωνεσ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκθκϊν βαρζωσ τφπου, εκ των
οποίων τρεισ (3) αυτόωωτεσ και δφο (2) με κρυωό χϊρο ωωτιςμοφ ςτθ βάςθ.
Τρεισ (3) μεγάλεσ αυτοϊςτάμενεσ, αυτόωωτεσ προκικεσ με περίοπτθ κζαςθ, με δφο κφλακεσ ωιλοξενίασ
εκκεμάτων και δφο πόρτεσ περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου άξονα.
Επτά (7) προκικεσ-κϊδωνεσ με ανυψωτικό μθχανιςμό ανοίγματοσ.
Δζκα (10) προκικεσ με χειροκίνθτο τρόπο ανοίγματοσ.
Σφςτθμα πζντε (5) αυτόωωτων προκθκϊν με MDF υπόβαςθ, με πόρτα περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου
άξονα.
Σφςτθμα ζξι (6) αυτόωωτων προκθκϊν εγκολποφμενων ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με δφο πόρτεσ
περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου άξονα.

ΙΙ.

ΛΟΙΠΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ:

Ειδικι καταςκευι – κφλακασ υποδοχισ εκκεμάτων «Αγροτικισ οικονομίασ».
Εννζα (9) καταςκευζσ MDF: ςφνκετοι κφλακεσ υποδοχισ προκθκϊν και εποπτικοφ.
Τζςςερα (4) αυτοϊςτάμενα βάκρα MDF με εκκζματα.
Ζνα (1) γυάλινο προςτατευτικό ςτθκαίο με αμμοβολι
Δφο (2) διαχωριςτικά πανζλα MDF.
Ειδικι καταςκευι MDF με μεταλλικό ςκελετό για ανάρτθςθ λίκινων εκκεμάτων και αυτόωωτθ plexiglass
καταςκευι ςτιριξθσ νομιςμάτων.
Δφο (2) πετάςματα MDF που παραπζμπουν ςε ςχιμα W – Τμιμα ατομικϊν δράςεων.
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ΙΙΙ.

ΤΠΟΒΑΕΙ ΕΠΟΠΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ:

Επτά (7) ειςαγωγικζσ αυτόωωτεσ πινακίδεσ ενότθτασ.
Δζκα (10) αυτόωωτεσ plexiglass πινακίδεσ εποπτικοφ ενταγμζνεσ ςε ςφνκετεσ καταςκευζσ MDF.
Τρία (3) αυτόωωτα αναρτϊμενα εποπτικά plexiglass διαμορωωμζνα ςε καμπφλθ.
Τζςςερα (4) μεγάλα αυτόωωτα εποπτικά-καταςκευζσ από γυαλί.
Δϊδεκα (12) αναρτϊμενεσ πινακίδεσ MDF εποπτικοφ.
Μία (1) αυτοϊςτάμενθ λεηάντα από ανοξείδωτθ λαμαρίνα και plexiglass.

Τα προσ προμικεια αντικείμενα πρζπει να πλθροφν επί ποινι αποκλειςμοφ, τα οριηόμενα λεπτομερϊσ ωσ
προσ τισ ποςότθτεσ και τισ προδιαγραωζσ ςτο παρόν άρκρο, κακϊσ και ςτο παράρτθμα Α και το
παράρτθμα Β τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αωοφ εγκαταςτιςει τα αγακά ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ, να απομακρφνει τα
άχρθςτα υλικά από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςε άψογθ κατάςταςθ
λειτουργίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να παραδϊςει τεφχοσ οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
και να πραγματοποιιςει εκπαίδευςθ του προςωπικοφ.
Θ Επιτροπι μπορεί να προτείνει αιτιολογθμζνα τθν κατακφρωςθ προμικειασ ι υπθρεςίασ για ολόκλθρθ ι
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 10 %.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 39154000-6 (εξοπλιςμόσ εκκζςεων).
Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των προαναωερκζντων ειδϊν υπό τθ μορωι χωριςτϊν
τμθμάτων δεν είναι δυνατι λόγω τθσ ωφςθσ του ζργου, το οποίο ςυνιςτά ενιαίο ςφνολο που προχποκζτει
τθν ςυλλειτουργία των επιμζρουσ τμθμάτων των καταςκευϊν, ενϊ, παράλλθλα, ωσ ςφνολο απαιτείται να
διακζτει ομοιογενι λειτουργικά χαρακτθριςτικά και ενιαίο αιςκθτικό φωοσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ Σφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων δζκα χιλιάδων ευρϊ
(510.000,00€). Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: τετρακόςιεσ ζντεκα χιλιάδεσ διακόςια ενενιντα ευρϊ και
τριάντα δφο λεπτά (411.290,32€), ΦΡΑ 24%: ενενιντα οκτϊ χιλιάδεσ επτακόςια εννιά ευρϊ και εξιντα
οκτϊ λεπτά (98.709,68€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ – ΚΑΣΑΚΕΤΘ – ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΠΡΟΘΘΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΣΟΤ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΛΤΦΟΤ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΜΟΤΕΙΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑ «ΑΡΕΘΟΤΑ»», ορίηεται ςε 20 μινεσ .
Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Α και ΡΑΑΤΘΜΑ Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ,
βάςει12 τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ13:

12

Άρκρο 86 ν.4412/2016
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-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»,

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλήρωςη»,15

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν16

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,

13

14
15
16

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εωόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εωόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μόνο εωόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εωάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εωθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόωαςθσ, καταργείται με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εωάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εωθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου
379,
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τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»,

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται
ρθτά παραπάνω,

-

τθσ υπ' αρικ. 110427/ΕΥΚΥ/1020/20.10.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) «Τροποποίθςθ και
αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικισ Απόωαςθσ
«Εθνικοί κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι
νομιμότητασ δημοςίων ςυμβάςεων ςυγχρηματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ
Διαχείριςησ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ
πράξεων»,

-

τθν υπ’αρικμ. 2460/09-05-2017 ι ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/170267/109314/1687/10-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΒ4Ω7ΛΘΑΒ6) Απόωαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ: «ΟΓΑΝΩΣΘ ΜΟΝΛΜΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΟΥ ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΜΟΥΣΕΛΟΥ
ΧΑΛΚΛΔΑΣ ‘ΑΕΚΟΥΣΑ’ με Κωδικό ΟΡΣ 5000827» ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 20142020»,

-

τθν φπαρξθ των αναγκαίων πιςτϊςεων για τθν ενταγμζνθ Ρράξθ: «ΟΓΑΝΩΣΘ ΜΟΝΛΜΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΤΟΥ
ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΥ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΧΑΛΚΛΔΑΣ ‘ΑΕΚΟΥΣΑ’» με κωδικό Ρράξθσ (ενάρικμο) 2017ΕΡ05610040 τθσ
ΣΑΕΡ0561,

-

τθν υπϋαρικμ. 2195/24-07-2018 διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ

- τθν με αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΔΟΥ/377077/270106/3643/629/31-07-2018 Απόωαςθ
του Αρμόδιου Οργάνου τθσ ΕΦΑ Ευβοίασ περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και των όρων
αυτοφ.
-

τθν με αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/257980/26834/2376/1-6-2018 εγκρικείςα από τθ
Δ/νςθ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων Μουςειογραωικι Μελζτθ
Εωαρμογισ, ςτο Τεφχοσ τθσ οποίασ αναωζρονται οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ προμικειασ.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 10/09/2018 και ϊρα 15:00.17
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 14/09/2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:00.

17

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςωορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςωορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ
προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου
121 του ίδιου νόμου
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1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ18

Ρροκιρυξθ19 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 31/07/2018
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 20

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 21.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.22: http://www.promitheus.gov.gr.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :

232425

, ςφμωωνα

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε ςτθν εωθμερίδα «Ευβοϊκόσ Τφποσ»,
(θμ/νια αποςτολισ: 31/07/2018, θμ/νια δθμοςίευςθσ: 02/08/2018).
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL):
https://www.culture.gr:, ςτθν διαδρομι: Αρχικι►Ενθμζρωςθ►Ανακοινϊςεισ - Διαγωνιςμοί►Διεκνείσ
Διαγωνιςμοί (https://www.culture.gr/el/information/SitePages/international_competitions.aspx)26.

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι:
18
19

20

21
22
23

24

25

26

Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροωορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορωι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΛΛ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμωωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ
Σφμωωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εωθμερίδεσ ευρείασ κυκλοωορίασ που προβλζπεται ςτο
θ
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Λανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εωθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υωίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εωθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υωίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ
με αρ. 81896/ΕΥΚΥ712/31-07-2015 Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ27
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

27

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ28 είναι τα ακόλουκα:
1.

θ με αρ. 1/2018 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+29

3.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

4.

το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ30

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr31.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το

28

29
30

31

Ωσ «ζγγραωο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραωο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραωο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, του περιγραωικοφ εγγράωου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράωων από τουσ υποψθωίουσ και τουσ προςωζροντεσ, των πλθροωοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράωων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναωζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εωαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ
Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ
αποτελεί προαιρετικό ζγγραωο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ
ευχζρειασ τθσ Α.Α.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αωοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορωότυποι περιγράωονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαωερομζνων.
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κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο32. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςωορϊν,
β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν33.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και
δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)34. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο .35.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην
36
οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι.

32

33
34

35
36

Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρθρο 14)
Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα37.
2.1.5 Δγγπήζεηο38
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό ωορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν39, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν υπάρχουν ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ παροφςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και

37
38
39

Με τθν επιωφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράωων ςε άλλθ γλϊςςα
Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.40
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι41 για τθν υποβολι προςωοράσ42.
Θ Α.Α. μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.43
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο44
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ45, που
ανζρχεται ςτο ποςό των οκτϊ χιλιάδων διακοςίων είκοςι πζντε Ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (8.225,80€)46.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 10/7/2019, άλλωσ θ προςωορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201647.

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.7, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.

40

41
42

43
44
45

46

47

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ ωορείσ τθσ Ζνωςθσ
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν ωορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εωόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμωωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςωερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1
άρκρου 72 ν. 4412/2016).
Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ48

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςωζρων
οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ49 καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ ωορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).

48
49

Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναωορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα
ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αωορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποωάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α
του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα ςτο
ΤΕΥΔ αωορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποωάςεισ.
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Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου50.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ. 51
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν
κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ.
Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςωάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ52.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν
50

51
52

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάωια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάωιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 53
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςωζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν
παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν
καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται54 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςωζρων
οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201655,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ56,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε
ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ,
53
54

55

56

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι τθσ παραγράωου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορωϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.2.
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.2.
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 57
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςωζρων οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ
παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ)58 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα
το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ 59.
2.2.3.7. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

57
58
59

Ρρβλ. παράγραωο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. παράγραωο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
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Κριτιρια Επιλογισ60
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο61
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ,
ιτοι καταςκευι μουςειακϊν προκθκϊν και λοιπϊν μουςειακϊν καταςκευϊν για ζκκεςθ πολιτιςμικϊν
αγακϊν. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα62
Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν:
μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν:
Αρικμόσ ετϊν: 3 (τρία) μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν: τουλάχιςτον 100.000 (εκατό χιλιάδεσ)
ευρϊ.
Ιτοι το άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων (2015, 2016, 2017)
να είναι τουλάχιςτον 300.000 ευρϊ.

60
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Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ ωορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναωζρονται
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορωϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμωωνα με το άρκρο 2.2.8.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.2.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορωϊςουν το παρόν άρκρο είτε
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ με αναωορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροωορίεσ αναωζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροωορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα63
Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται64κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ, να ζχουν εκτελζςει
τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, ιτοι καταςκευι μουςειακϊν
προκθκϊν και λοιπϊν μουςειακϊν καταςκευϊν για ζκκεςθ πολιτιςμικϊν αγακϊν, φψουσ ακροιςτικά
μεγαλφτερου των τετρακοςίων χιλιάδων (400.000,00) ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α.(ςφμωωνα με το παράρτθμα ΧΛΛ, Μζροσ ΛΛ: Τεχνικι ικανότθτα).65
2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ66. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4,
2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΣΤ, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ67 καταρτίηεται βάςει του
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Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αωορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςωαλίηουν ότι οι οικονομικοί ωορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ ωορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμωζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναωζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορωϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορωϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ με αναωορά
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναωείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαωανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροωορίεσ αναωζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροωορίεσ
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλληλότητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω
Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν
πριν από τθν τελευταία τριετία
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
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τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 168
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα69 ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.70
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.71
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα72
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201673.
Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.4- 2.2.7)74.
Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.475.
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ,
68
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Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επιςημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί
να υφίςταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφέρονται ςτα
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν ωορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Θ αναωορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εωόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράωου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
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θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν76.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά77:
α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.278 και 2.2.3.479 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επίςθσ προςκομίηει Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986,
ςτθν οποία ο υποψιωιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςτουσ
οποίουσ οωείλει να καταβάλει ειςωορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Θ Υπεφκυνθ
Διλωςθ υπογράωεται ψθωιακά και δεν χρειάηεται κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραωισ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόωαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
76
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Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράωων εγγράωων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραωα δθμοςίων εγγράωων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράωων των δθμοςίων
εγγράωων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράωων.
2. Απλά αντίγραωα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράωων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και
ευκρινι
ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράωων ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ
τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραωα και επικυρωμζνα αντίγραωα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των δικαιολογθτικϊν εγγράωων,
εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν ωορολογικισ και
αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ ωορείσ, οι οικονομικοί ωορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εωόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Εωόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
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εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων80.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.
ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.81
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 οι
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν ΦΕΚ με τουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων

80
81

Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ βεβαίωςθ εγγραωισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
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οικονομικϊν χριςεων (2015, 2016, 2017), εωόςον ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ και
δθμοςίευςι τουσ.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιωιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3)
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε προςκομίηει τουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των οικονομικϊν χριςεων
για τα ζτθ κατά τα οποία δραςτθριοποιείται.
Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ προςωρινϊν ιςολογιςμϊν
ι οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράωου για τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςωοράσ, τα παραπάνω δικαιολογθτικά και δθλϊςεισ πρζπει να
κατατεκοφν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε κοινι προςωορά.
Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραωο.82
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ιςολογιςμόσ του 2017 δεν ζχει δθμοςιευκεί, οι διαγωνιηόμενοι
υποβάλουν, επικυρωμζνο ωωτοαντίγραωο κεωρθμζνου από τθν Εωορία ιςοηυγίου μθνόσ Δεκεμβρίου
2017. Το ιςοηφγιο αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμωανίηεται ο Συνολικόσ
Κφκλοσ Εργαςιϊν για τθ χριςθ 2017 και από ποιουσ λογαριαςμοφσ του ιςοηυγίου αποτελείται αυτόσ (κατά
περίπτωςθ).
Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, το οποίο ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε ζνωςθ – κοινοπραξία,
είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ προςωρινϊν ιςολογιςμϊν ι οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράωου
για τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ.
Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι
υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ περί του κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,
2016, 2017).

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν:
- Κατάλογο, ςτον οποίο αναωζρονται τρία (3) ζργα προμθκειϊν παρόμοια με το προκθρυςςόμενο
ζργο, τα οποία παραδόκθκαν κατά τθν τελευταία πενταετία, ςυμβατικισ αξίασ ακροιςτικά μεγαλφτερθσ
των τετρακοςίων χιλιάδων (400.000,00) ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., οι κυριότερεσ
παραδόςεισ των πζντε τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει
ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ.
- Ριςτοποιθτικά από πελάτεσ και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τθν υλοποίθςθ των ζργων που
αναωζρονται ςτον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλιπτεσ των ζργων είναι ωορείσ του δθμοςίου τομζα,
οι παροχζσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν αποδεικνφονται με ζγγραωο που ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν
κατά περίπτωςθ Ανακζτουςα Αρχι. Εάν πρόκειται για ιδιωτικοφσ ωορείσ, με βεβαίωςθ του αποδζκτθ ι
εωόςον αυτό δεν είναι δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα. Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται
ζγγραωο που αναωζρεται ςε επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου και όχι π.χ. θ υπογραωείςα ςφμβαςθ.83
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
82

83

Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό ωορζα εγγράωου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναωζρονται ςτο Μζροσ II του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
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καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων,
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.84

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο85
Κριτιριο ανάκεςθσ86 τθσ Σφμβαςθσ87 είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ88, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
Ομάδα Α Κριτιρια Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν - Ποιότθτασ - Απόδοςθσ:
Κ1 Συμωωνία των προςωερόμενων αντικειμζνων με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ:
Βακμολογείται θ ςυμωωνία των προςωερόμενων αντικειμζνων με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του
Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ όπωσ αυτι διαςωαλίηεται από τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ του
Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνου του δείγματοσ (όπωσ διαςτάςεισ, μορωολογικζσ λεπτομζρειεσ, απόδοςθ
ωωτιςμοφ κλπ).
Κ2 Καταςκευαςτικι, λειτουργικι και αιςκθτικι αρτιότθτα:
Εξετάηεται θ εν γζνει ποιότθτα, θ καταςκευαςτικι, λειτουργικι και αιςκθτικι αρτιότθτα με βάςθ τα
ςτοιχεία του ωακζλου τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ και το προςκομιςκζν δείγμα.

Ομάδα Β Κριτιρια Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ:
Κ3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ:

84

85

86

87

88

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμωωνθτικό
μεταξφ προςωζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςωαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραωζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροωοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςωζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρωωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμωιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροωοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι
προςωζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι
το κόςτοσ.Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ
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Θ ελάχιςτθ αποδεκτι διάρκεια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ειδϊν είναι τριετισ. Στο κριτιριο αυτό
εκτιμάται και θ παροχι μακρφτερθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ απόκριςθσ ςτισ
ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των ςαράντα οχτϊ (48) ωρϊν.
Κ4 Χρόνοσ παράδοςθσ – Οργάνωςθ χρονοδιαγράμματοσ:
Ο Ανάδοχοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ για τμθματικι παράδοςθ των
αντικειμζνων, καλείται να διαςωαλίςει τθν παράδοςθ αυτϊν ςε χρόνο ίςο ι μικρότερο από τον
προβλεπόμενο. Για τθν τεκμθρίωςθ του κριτθρίου αυτοφ να προςκομιςτεί από πλευράσ του υποψθωίου
Αναδόχου αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, από το οποίο κα προκφπτουν οι χρόνοι παράδοςθσ, θ λογικι
αλλθλουχία τθσ εξζλιξθσ των εργαςιϊν και θ εωικτότθτα του χρονοδιαγράμματοσ και εντόσ των ωάςεων
παράδοςθσ.

ΚΡΙΣΘΡΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α
Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ

Συμωωνία των προςωερομζνων
αντικειμζνων με τισ τεχνικζσ
προδιαγραωζσ
Κ2
Καταςκευαςτικι, λειτουργικι
και αιςκθτικι αρτιότθτα
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
Κ3
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

40%

Κ4

15%

Χρόνοσ παράδοςθσ
Οργάνωςθ χρονοδιαγράμματοσ
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΟΜΑΔΑ Β
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ

30%
70%
15%

30%
100%

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 89
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςωοράσ90.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςωοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςωοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1xΚ1 + ς2xΚ2+……+ ςνxΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ παροφςασ) επιωζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ.

89
90

Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
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Ρλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςωερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ
αρικμόσ), ςφμωωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ

=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ .
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ91.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»92.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ93.

91
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Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εωόςον κατϋ επιλογι τθσ Α.Α. εωαρμόηονται οι παρ.
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά ςφμωωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα94, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προςωζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραωεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςωζρων καλείται να παράγει εκ νζου
το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εωόςον οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ ωορζασ επιςυνάπτει θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςωορά).
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράωεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα
που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραωα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
94

Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναωερκείςασ υπουργικισ απόωαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ95.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν96: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται
ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορωι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΣΤ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Η
«Κατευκυντιρια Οδθγία 23 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ».
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορωι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ ωζρουν προθγμζνθ ψθωιακι
υπογραωι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Α «Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ και λοιπζσ Τεχνικζσ
Ρλθροωορίεσ – Δείγμα» τθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα
αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα9798.
Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν99.
Θ Τεχνικι Ρροςωορά περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τα οποία κα προςδιορίηουν κατά τρόπο ςαωι και
μονοςιμαντο τισ ποιοτικζσ, αιςκθτικζσ, λειτουργικζσ και λοιπζσ τεχνικζσ ιδιότθτεσ των προςωερόμενων
προϊόντων. Τα ςτοιχεία αυτά βακμολογοφνται ςφμωωνα με τα Κριτιρια Κ1 και Κ2 που αωοροφν ςτθ
ςυμωωνία των προςωερόμενων αντικειμζνων με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ και ςτθν καταςκευαςτικι,
λειτουργικι και αιςκθτικι αρτιότθτα αντιςτοίχωσ.
Επίςθσ, ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά κα περιλαμβάνεται διλωςθ εγγφθςθσ για τθν καλι λειτουργία των
προςωερομζνων αγακϊν διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. Μεγαλφτερθ διάρκεια εγγφθςθσ
εκτιμάται ςφμωωνα με το κριτιριο Κ3. Ο διαγωνιηόμενοσ οωείλει, επίςθσ, να περιγράψει τθν τεχνικι
υποςτιριξθ θ οποία κα ςυνεκτιμθκεί ςτο πλαίςιο του Κ3, που παρζχει κατά το χρόνο εγγφθςθσ των
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Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςωορα να
αποδείξουν τθν οικονομικι προςωορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράωεται ςτο περιεχόμενο του
υποωακζλου οικονομικισ προςωοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςωερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςωορά. Αναωζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμωωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςωοράσ.
Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
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προϊόντων, δθλ. τθν αμεςότθτα εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ, τθν εξαςωάλιςθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν
και τουσ χρόνουσ αντικατάςταςισ τουσ.
Ο διαγωνιηόμενοσ οωείλει να προςκομίςει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, από το οποίο κα προκφπτουν οι
χρόνοι παράδοςθσ, θ λογικι αλλθλουχία τθσ εξζλιξθσ των εργαςιϊν και θ εωικτότθτα του
χρονοδιαγράμματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ για τμθματικι παράδοςθ των
αντικειμζνων. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρζπει να είναι τεκμθριωμζνο, ϊςτε να αποδεικνφεται θ τιρθςθ
κατϋ ελάχιςτον τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ (20 μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ). Το
χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ςφμωωνα με το κριτιριο Κ4.
Κάκε διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςωοράσ, να κατακζςει εντόσ τθσ
προκεςμίασ του Διαγωνιςμοφ το δείγμα που ηθτείται από το Ραράρτθμα Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν εισ
απλοφν. Το δείγμα κα πρζπει να είναι ςφμωωνο με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ, όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α.
Το δείγμα κα ωζρει ετικζτα, τόςο επί τθσ ςυςκευαςίασ, όςο και επί του ίδιου του δείγματοσ και κα
αναγράωονται ευκρινϊσ τα κάτωκι:
α) Θ λζξθ ΔΕΛΓΜΑ με κεωαλαία γράμματα
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό.
γ) Ο αρικμόσ και τίτλοσ τθσ Διακιρυξθσ.
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.
ε) Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – υποψιωιου αναδόχου.
ςτ) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ.
η) Το δείγμα κα ωζρει ςωραγίδα και υπογραωι του Ρροςωζροντα.
Το πρωτότυπο Δελτίο Αποςτολισ του δείγματοσ κα κατατεκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ με τθν
παράδοςι του.
Το επίςθμο δείγμα παραλαμβάνεται από τθν επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ για να
χρθςιμοποιθκεί κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν -τα χαρακτθριςτικά του αξιολογοφνται
ςτο πλαίςιο των κριτθρίων Κ1 και Κ2- και επιςτρζωεται μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ
κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ, εωόςον, λόγω τθσ ωφςθσ του, δεν καταςτρζωεται κατά τθ διαδικαςία των
ελζγχων.
Θ επιςτροωι του δείγματοσ γίνεται ωσ εξισ:
α) Στουσ οικονομικοφσ ωορείσ ςτουσ οποίουσ δεν κατακυρϊκθκε θ προμικεια, αν δεν καταςτράωθκε,
μερικϊσ ι ολικϊσ, κατά τθν διαδικαςία των ελζγχων, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
τθσ ανακοίνωςθσ τθσ ςχετικισ κατακφρωςθσ, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων και μετά από ςχετικό αίτθμά
τουσ.
β) Στουσ προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ ζγινε θ κατακφρωςθ, αν δεν καταςτράωθκε, μερικϊσ ι ολικϊσ, κατά
τθν διαδικαςία των ελζγχων, μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ θμζρεσ από τθν επιςτροωι του από τθν
επιτροπι παραλαβισ και εωόςον ζχει ςυντελεςτεί θ οριςτικι παραλαβι, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων
και μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ.
Θ αξία του δείγματοσ βαρφνει τουσ προμθκευτζσ και δεν καταβάλλεται.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
(τιμι),ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Γ «Τυποποιθμζνο Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςωοράσ» τθσ
διακιρυξθσ:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.100
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο
προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμωωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ101) ςε μορωι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ102.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραωο 1.3 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.103
Στθν οικονομικι προςωορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαωινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράωονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ104
Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα εννζα (9)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι
100

101
102
103
104

Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαωινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.
ανκρωποϊρεσ κ.α.
Εωόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ.
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
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οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ105
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,106
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ.

105
106

Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ107
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των
ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςωορά» τθν 14-09-2018 και ϊρα 12:00 108



Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από
τα μζλθ του οργάνου109.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςωορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραωϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν, με βάςθ τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι110 προσ ζγκριςθ.
107

108

109

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρθρο 16)
Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των προςωορϊν μετά τθν
παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν, προκειμζνου να ζχει
προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
2.4.3.1 τθσ παροφςασ.
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
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Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά»)
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΘΔΘ, ςτουσ προςφζροντεσ111. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν
εκείνων των προςωερόντων που δεν ζχουν απορριωκεί ςφμωωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν που
αποςωραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προςωορϊν, δθλαδι προςωορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςωερόντων θ ανάκεςθ γίνεται112θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο
με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν ωορζων.
Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, ςτουσ προςφζροντεσ113. Κατά τθσ εν
λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ114

-

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν
θλεκτρονικι υπογραωι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςωράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.

110
111
112
113
114

μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ
Ρρβλ. εδάωιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. εδάωιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςωορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του115.
Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
ποςοςτό 10%116 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 10%117 ςτθν περίπτωςθ
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςωορά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόωαςθ αναωζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με
τθν επόμενθ παράγραωο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εωόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
115
116

117

Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραωο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποωάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράωου 2.2.8.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόωαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .118
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ119 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ120 θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό
ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ121.
Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά122 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν123
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
118
119
120
121
122

123

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Σφμωωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
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Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με
απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςωυγισ124.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν
ΑΕΡΡ125.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά126.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.

124
125

126

Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016
Σφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάωιο του ν. 4412/2016

Σελίδα 38

ΑΔΑ: 7ΑΛ64653Π4-7Λ5

18PROC003512743 2018-08-01
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

4.

ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ προκαταβολισ και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.
Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 127
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ, προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμωωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ διαωορά μεταξφ του ποςοφ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 5.1. τθσ
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζωονται ςτο ςφνολό τουσ ι
αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των
υλικϊν που παραλιωκθκε οριςτικά, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ και προκειμζνου να επιςτραωεί θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατακζτει εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ και
Συντιρθςθσ ποςοφ ζωσ το 2% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, θ
οποία κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ.
Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι ζχει θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των
πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ και διάρκεια ιςχφοσ ςφμωωνα με τθν προςωορά του Αναδόχου και
καλφπτει τθν εγγφθςθ για ςυντιρθςθ, διάκεςθ ανταλλακτικϊν, αποκατάςταςθ ηθμιϊν κλπ.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
127

Εδάωιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράωου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2. Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραωι
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράωων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράωου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράωου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .128

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.129. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Θ αντικατάςταςθ του υπεργολάβου πραγματοποιείται μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.8.2
τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.

128
129

Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016
Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/130131

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο132
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

130

131

132

Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εωόςον
πρόκειται για ςαωείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναωζρουν το αντικείμενο και τθ ωφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι ωφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α.1) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
α.2) Τμθματικι εξόωλθςθ απολογιςτικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κάκε
ωάςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 6.1. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν πρϊτθ τμθματικι παράδοςθ και οριςτικι
παραλαβι των προτφπων εωαρμογισ των προσ προμικεια καταςκευϊν, ο ανάδοχοσ κα λάβει τθν αμοιβι
που προκφπτει από τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςωορά και ζωσ του 30% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του.
β.1) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με
τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαωορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των
υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ
κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόωλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό
ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόωλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ133 το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ134.
β.2) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοςτοφ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ζναντι
ιςόποςθσ εγγφθςθσ, θ οποία κα καλφπτει τθ διαωορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ
και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του
ν. 4412/2016 εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και κατόπιν αιτιματοσ του Αναδόχου και
τρεισ (3) τμθματικζσ πλθρωμζσ με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ τθσ προμικειασ. Θ
προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ καταβολισ τθσ, επιβαρυνόμενθ με το επιτόκιο των εντόκων
γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ διάρκειασ κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ, προςαυξθμζνο
κατά 0,25 μονάδεσ. Ο τόκοσ παρακρατείται από κάκε επόμενθ τμθματικι πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο. Θ
απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ γίνεται τμθματικά με παρακράτθςθ από κάκε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο
ποςοςτοφ τθσ λθωκείςασ προκαταβολισ, ίςου με το ποςοςτό τθσ πλθρωμισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ
αξίασ τθσ παροφςασ.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόωλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει

133

134

Βλ. Απόωαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εωαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροωι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
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κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ135 το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ136.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 137, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου για τθν πϊλθςθ αγακϊν,
γ) ωορολογικι και αςωαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ
δ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Τα προβλεπόμενα από τισ ωορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016138
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)139 .
δ)Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων ςτον Τφπο βαρφνουν τον Ανάδοχο.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ140 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
135

136

137
138

139

Βλ. Απόωαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εωαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροωι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εωαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. Υπουργικι Απόωαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εωαρμογισ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παροφςα.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε ωορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροωισ τθσ, με το ιςχφον κάκε ωορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ
5.2.2. Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο141 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εωόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε ωορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ142
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3.
140
141
142

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
Άρκρο 207 του ν. 4412/2016
Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
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(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Επί τθσ προςωυγισ, αποωαςίηει το
αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ
παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016143 οργάνου.
Θ εν λόγω απόωαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε ωφςεωσ διοικθτικι προςωυγι.

143

Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ είκοςι μθνϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο
Χαλκίδασ «Αρζκουςα» ςφμωωνα με τα περιγραωόμενα ςτο άρκρο 1.3 και ςτο Ραράρτθμα Α τθσ
παροφςασ, ωσ ακολοφκωσ:
Αϋ ΦΑΣΘ – ΡΩΤΘ ΤΜΘΜΑΤΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΘ:
Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ παραδίδονται
κατ’ αρχιν πρότυπα εωαρμογισ όλων των μορωϊν προκθκϊν και λοιπϊν καταςκευϊν, πλιρωσ
λειτουργικϊν, με τοποκετθμζνα τα ςτοιχεία του ωωτιςμοφ τουσ, όπου κάτι τζτοιο προβλζπεται από τθ
μελζτθ. Συγκεκριμζνα, παραδοτζα τθσ 1θσ ωάςθσ είναι:
1. Μία (1) μεγάλθ προκικθ-κϊδωνασ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκικθσ βαρζωσ τφπου (7ΣΚ03/Ρ09)
2. Μία (1) μικρι, αυτόωωτθ προκικθ-κϊδωνασ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκικθσ βαρζωσ
τφπου (2-Ρ14)
3. Μία (1) μεγάλθ περίοπτθ αυτόωωτθ προκικθ με δφο κφλακεσ ωιλοξενίασ εκκεμάτων και δφο πόρτεσ
περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου άξονα (4γ-Ρ11)
4. Μία (1) προκικθ-κϊδωνασ με ανυψωτικό μθχανιςμό ανοίγματοσ (4γ-ΣΚ05/Ρ14)
5. Mία (1) προκικθ-κϊδωνασ με χειροκίνθτο τρόπο ανοίγματοσ (6-ΣΚ01/Ρ01)
6. Mία (1) ςφνκετθ καταςκευι MDF με μία (1) εγκολποφμενθ προκικθ με πόρτα περιςτρεωόμενθ περί
κατακόρυωου άξονα και δφο (2) αυτόωωτεσ plexiglass πινακίδεσ εποπτικοφ (7-ΣΚ01/Ρ03, 7-ΣΚ01/Κ09, 7ΣΚ01/Ε01, 7-ΣΚ01/Ε04).
Σθμειϊνεται ότι τα ανωτζρω πρότυπα εωαρμογισ κα υποδειχκοφν κατ’ αρχιν, τουλάχιςτον ζναν μινα
πριν τθν πρϊτθ τμθματικι παράδοςθ, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, παρουςία και εκπροςϊπου των μελετθτϊν τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε
να υποδειχκοφν τυχόν ανάγκεσ διόρκωςθσ, βελτίωςθσ κ.λπ. Μετά από τθν ζγκριςι τουσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι βάςει ςχετικοφ πρακτικοφ/ειςιγθςθσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ, κα ακολουκιςει θ οριςτικι μεταωορά και παράδοςθ των ανωτζρω προτφπων εωαρμογισ ςτο
Αρχαιολογικό Μουςείο Χαλκίδασ «Αρζκουςα». Θ μετάβαςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
και Ραραλαβισ του Ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κα βαρφνουν τον ίδιο.
Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον ανάδοχο κατά το πρϊτο
εξάμθνο, κα κατατεκοφν ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου δείγματα για τθν
επιλογι των τελικϊν χρωμάτων των εκκεςιακϊν καταςκευϊν, τα οποία κα πρζπει να λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ πριν τθ ςυνολικι εωαρμογι τουσ ςτθν υπό οργάνωςθ ζκκεςθ.
Βϋ ΦΑΣΘ – ΔΕΥΤΕΘ ΤΜΘΜΑΤΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΘ: (Θ φπαρξι τθσ ωσ κριτιριο καλφτερθσ βακμολογίασ)
Εντόσ δεκαπζντε (15) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ
παραδίδονται οι προκικεσ και οι λοιπζσ καταςκευζσ που αωοροφν ςτθ κεματικι ενότθτα τθσ ζκκεςθσ
«Οικονομία», πλιρωσ λειτουργικζσ, με τοποκετθμζνα τα ςτοιχεία του ωωτιςμοφ τουσ, όπου κάτι τζτοιο
προβλζπεται από τθ μελζτθ. Συγκεκριμζνα, παραδίδονται:
1. Δφο (2) μεγάλεσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με
πόρτα περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα (4α-ΣΚ01/Ρ02, 4β-ΣΚ03/Ρ08).
2. Μία (1) μικρι προκικθ εγκολποφμενθ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα (4α—ΣΚ01/Ρ01).
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3. Δφο (2) μεγάλεσ αυτοϊςτάμενεσ, αυτόωωτεσ προκικεσ θ κάκε μία με δφο
κφλακεσ ωιλοξενίασ εκκεμάτων και δφο πόρτεσ περιςτρεωόμενεσ περί
κατακόρυωου άξονα (4γ-Ρ12, 4γ-Ρ13).
4. Δφο (2) προκικεσ-κϊδωνεσ με ανυψωτικό μθχανιςμό ανοίγματοσ (4γ-ΣΚ05/Ρ15,
4γ-ΣΚ05/Ρ16).
5. Τρεισ (3) προκικεσ με χειροκίνθτο τρόπο ανοίγματοσ (4γ-ΣΚ04/Ρ09, 4γ-ΣΚ04-Ρ10,
1 προκικθ χωρίσ αρίκμθςθ ςτο 4β-Β01).
6. Σφςτθμα πζντε (5) αυτόωωτων προκθκϊν με MDF υπόβαςθ (4β-ΣΚ02/Ρ03-Ρ07).
7. Μία (1) ειδικι καταςκευι – κφλακασ υποδοχισ εκκεμάτων «Αγροτικισ
οικονομίασ» (4α-Κ01)
8. Τρεισ (3) καταςκευζσ MDF: ςφνκετοι κφλακεσ υποδοχισ προκθκϊν και εποπτικοφ
(4α-ΣΚ01, 4β-ΣΚ03, 4γ-ΣΚ04/Κ03).
9. Τρία (3) αυτοϊςτάμενα βάκρα MDF με εκκζματα (4β-Β01, 4β-Β02, 4γ-Β03)
10. Τρεισ (3) ειςαγωγικζσ αυτόωωτεσ πινακίδεσ ενότθτασ (4α-Ε01, 4β-Ε05, 4γ-Ε11).
11. Τζςςερα (4) μεγάλα αυτόωωτα εποπτικά-καταςκευζσ από γυαλί (4α-ΣΚ01/Ε04,
4β-ΣΚ03/Ε08, 4β-Ε10, 4γ-ΣΚ05/Ε14).
12. Επτά (7) αναρτϊμενεσ πινακίδεσ MDF ανάρτθςθσ εποπτικοφ (4α-Ε02, 4β-Ε06, 4βΕ07, 4β-Ε09, 4γ-Ε12, 4γ-Ε13, 4γ-Ε15).

Γϋ ΦΑΣΘ – ΤΛΤΘ ΤΜΘΜΑΤΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΘ:
Εντόσ είκοςι (20) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ
παραδίδονται οι προκικεσ και οι λοιπζσ καταςκευζσ που αωοροφν ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ
«Ο Χρόνοσ», «Ρολιτειακι Οργάνωςθ», «Λατρεία» και «Ταυτότθτεσ», πλιρωσ λειτουργικζσ, με
τοποκετθμζνα τα ςτοιχεία του ωωτιςμοφ τουσ, όπου κάτι τζτοιο προβλζπεται από τθ μελζτθ.
Συγκεκριμζνα, παραδίδονται:
1. Μία (1) μεγάλθ προκικθ αυτόωωτθ εγκολποφμενθ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με
πόρτα περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα (2-ΣΚ02/Ρ04).
2. Τρεισ (3) μικρζσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα (2-ΣΚ01/Ρ01, 2-ΣΚ01/Ρ02, 2-ΣΚ01/Ρ03).
3. Ρζντε (5) μικρζσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα, με διπλό κφλακα ωιλοξενίασ εκκεμάτων (1ΣΚ01/Ρ01-Ρ02, 1-ΣΚ01/Ρ03-Ρ04, 1-ΣΚ01/Ρ05-Ρ06, 1-ΣΚ01/Ρ07-Ρ08, 1-ΣΚ01/Ρ09-Ρ10).
4. Μία (1) μεγάλθ προκικθ-κϊδωνασ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκθκϊν
βαρζωσ τφπου (2-ΣΚ02/Ρ05).
5. Εννιά (9) μικρζσ προκικεσ-κϊδωνεσ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκθκϊν
βαρζωσ τφπου, εκ των οποίων δφο (2) αυτόωωτεσ και δφο (2) με κρυωό χϊρο ωωτιςμοφ
ςτθ βάςθ (2-Ρ12, 2-Ρ13, 2-Ρ15, 7-Ρ01, 7-Ρ02, 7-ΣΚ01/Ρ04, 7-ΣΚ01/Ρ05, 7-ΣΚ01/Ρ06, 7ΣΚ02/Ρ07).
6. Τζςςερισ (4) προκικεσ-κϊδωνεσ με ανυψωτικό μθχανιςμό ανοίγματοσ (6-ΣΚ01/Ρ02, 6ΣΚ01/Ρ03, 6-ΣΚ02/Ρ04, 6-ΣΚ02/Ρ05).
7. Ζξι (6) προκικεσ με χειροκίνθτο τρόπο ανοίγματοσ (6-ΣΚ03/Ρ06, 6-ΣΚ03/Ρ07, 7-
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ΣΚ02/Ρ08 + 3 χωρίσ αρίκμθςθ ςτα βάκρα 7-Κ03, 7-Κ04, 7-Κ05).
8. Σφςτθμα ζξι (6) αυτόωωτων προκθκϊν εγκολποφμενων ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με
δφο πόρτεσ περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου άξονα (2-ΣΚ02/Ρ06-Ρ11).
9. Ρζντε (5) καταςκευζσ MDF: ςφνκετοι κφλακεσ υποδοχισ προκθκϊν και εποπτικοφ (1ΣΚ01/Κ06+2-ΣΚ01/Κ01, 2-ΣΚ02/Κ02+Κ03, 6-ΣΚ01/Κ01, 6-ΣΚ02/Κ02, 6-ΣΚ03/Κ03).
10. Ζνα (1) αυτοϊςτάμενο βάκρο MDF με εκκζματα (7ΣΚ02/Κ12).
11. Ζνα (1) γυάλινο προςτατευτικό ςτθκαίο (1-Κ05).
12. Δφο (2) διαχωριςτικά πανζλα MDF (7-ΣΚ01/Κ17, 7-ΣΚ01/Ε05).
13. Ειδικι καταςκευι MDF με μεταλλικό ςκελετό για ανάρτθςθ λίκινων εκκεμάτων και
αυτόωωτθ πλζξιγκλασ καταςκευι ςτιριξθσ νομιςμάτων (2-Κ04).
14. Δφο (2) πετάςματα MDF που παραπζμπουν ςε ςχιμα W – Τμιμα ατομικϊν δράςεων
(6- Κ05)
15. Τζςςερισ (4) ειςαγωγικζσ αυτόωωτεσ πινακίδεσ ενότθτασ (1-Ε12, 6-Ε01, 7-Ε02, 7-Ε03).
16. Οχτϊ (8) plexiglass πινακίδεσ εποπτικοφ ενταγμζνεσ ςε ςφνκετεσ καταςκευζσ MDF (1ΣΚ01/Ε13, 2-ΣΚ01/Ε01, 2-ΣΚ02/Ε02+Ε04 (διπλισ όψεωσ), 2-ΣΚ02/Ε03, 2-ΣΚ02/Ε05,
2ΣΚ02/Ε06, 2-ΣΚ02/Ε13, 2-ΣΚ02/Ε14).
17. Τρία (3) αυτόωωτα αναρτϊμενα εποπτικά plexiglass διαμορωωμζνα ςε καμπφλθ (6-Ε03,
6-Ε05, 6-Ε07).
18. Ρζντε (5) αναρτϊμενεσ πινακίδεσ MDF εποπτικοφ (2-Ε08-Ε011, 6-Ε11).
19. Μία (1) αυτοϊςτάμενθ λεηάντα από ανοξείδωτθ λαμαρίνα με plexiglass (2-Ε07).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αωοφ εγκαταςτιςει τα αγακά ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ, να απομακρφνει τα
άχρθςτα υλικά από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςε άψογθ κατάςταςθ
λειτουργίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να παραδϊςει τεφχοσ οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
και να πραγματοποιιςει εκπαίδευςθ του προςωπικοφ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ
θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό,
ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
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6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16144 ςφμωωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα Δ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά
τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ
ακόλουκουσ τρόπουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και πρακτικι δοκιμαςία.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ
εξζταςθ κατϋ ζωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράωεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζωεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
εντόσ μθνόσ από το χρόνο τθσ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ, όπωσ οι παραδόςεισ κακορίηονται κατωτζρω:
Ρρϊτθ τμθματικι παράδοςθ: ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ
Δεφτερθ τμθματικι παράδοςθ: ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ
Τρίτθ τμθματικι παράδοςθ:
ςε είκοςι (20) μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ
144

Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινομζνου
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του ωυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, εωόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόωαςθ του αρμόδιου
αποωαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”

Σελίδα 49

ΑΔΑ: 7ΑΛ64653Π4-7Λ5

18PROC003512743 2018-08-01
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.145

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο146
Θ ελάχιςτθ αποδεκτι διάρκεια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ειδϊν είναι τριετισ. Ο χρόνοσ απόκριςθσ
ςτισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των ςαράντα οχτϊ (48) ωρϊν.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οωείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να ανταποκρίνεται ςε οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποωαίνεται για τθν ςυμμόρωωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
145

146

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
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μθ ςυμμόρωωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΓΔΗΓΜΑ
Οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ και οι λοιπζσ τεχνικζσ πλθροωορίεσ που αωοροφν τα προσ προμικεια
αντικείμενα περιγράωονται ςτισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, όπωσ και ςτουσ όρουσ των εγκριτικϊν αυτϊν
Αποωάςεων που αωοροφν ςτο αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και βρίςκονται ςυνθμμζνεσ ςτο
παράρτθμα Β τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια, καταςκευι,
μεταωορά και τοποκζτθςθ των προκθκϊν και λοιπϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν για τθ διαμόρωωςθ του
εκκεςιακοφ κελφωουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ, κακϊσ και των υποβάςεων του εποπτικοφ
υλικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν ωωτιςτικϊν όλων των παραπάνω, ςφμωωνα με τισ
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και τουσ ςυναωείσ όρουσ των εγκριτικϊν αυτϊν Αποωάςεων (βλ. Ραράρτθμα Β τθσ
παροφςασ), με τρόπο ϊςτε να είναι απόλυτα λειτουργικά. Ρρόκειται για προκικεσ και εκκεςιακζσ
καταςκευζσ ςτισ Αίκουςεσ 2, 4α, 4β, 4γ, 6 και 7, ωσ ακολοφκωσ:
Ι. ΠΡΟΘΘΚΕ:
1

2

Τζςςερισ (4) μεγάλεσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με
πόρτα περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα, εκ των οποίων οι δφο (2)
αυτόωωτεσ.
2-ΣΚ02/Ρ04

4 γραμμικά led 77cm

4α-ΣΚ01/Ρ02
4β-ΣΚ03/Ρ08

ετερόωωτεσ

7-ΣΚ01/Ρ03

6 γραμμικά led 55 cm

Τζςςερισ (4) μικρζσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με
πόρτα περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα, εκ των οποίων οι τρεισ (3)
αυτόωωτεσ.
2-ΣΚ01/Ρ01,
ΣΚ01/Ρ03

2-ΣΚ01/Ρ02,

4α-ΣΚ01/Ρ01
3

2- 3x1 γραμμικό led 55 cm
ετερόωωτθ

Ρζντε (5) μικρζσ προκικεσ εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετθ καταςκευι MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα, με διπλό κφλακα ωιλοξενίασ
εκκεμάτων.
1-ΣΚ01/Ρ01-Ρ02, 1-ΣΚ01/Ρ03-Ρ04, 1-ΣΚ01/Ρ05-Ρ06, 1-ΣΚ01/Ρ07-Ρ08, 1-ΣΚ01/Ρ09Ρ10

4

Δφο (2) μεγάλεσ προκικεσ-κϊδωνεσ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ προκθκϊν
βαρζωσ τφπου
2-ΣΚ02/Ρ05, 7-ΣΚ03/Ρ09

5

Δζκα (10) μικρζσ προκικεσ-κϊδωνεσ με ςυρόμενο μθχανιςμό ανοίγματοσ
προκθκϊν βαρζωσ τφπου, εκ των οποίων τρεισ (3) αυτόωωτεσ και δφο (2) με κρυωό
χϊρο ωωτιςμοφ ςτθ βάςθ.
2-Ρ13, 2-Ρ14, 2-Ρ15

3x1 γραμμικό led 66 cm

2-Ρ12, 7-Ρ01, 7-Ρ02, 7-ΣΚ01/Ρ04, 7- Ετερόωωτεσ
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ΣΚ01/Ρ05

6

7

7-ΣΚ01/Ρ06

1 γραμμικό led 66
cm

7-ΣΚ02/Ρ07

2 γραμμικά led 55
cm

Ετερόωωτεσ, με
κρυωό χϊρο
ωωτιςμοφ ςτθ βάςθ

Τρεισ (3) μεγάλεσ αυτοϊςτάμενεσ, αυτόωωτεσ προκικεσ με περίοπτθ κζαςθ, με δφο
κφλακεσ ωιλοξενίασ εκκεμάτων και δφο κφρεσ περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου
άξονα.
4γ-Ρ11, 4γ-Ρ12

2x4 γραμμικά led 66 cm

4γ-Ρ13

4 γραμμικά led 88 cm

Επτά (7) προκικεσ-κϊδωνεσ με ανυψωτικό μθχανιςμό ανοίγματοσ.
4γ-ΣΚ05/Ρ14, 4γ-ΣΚ05/Ρ15, 4γ-ΣΚ05/Ρ16, 6-ΣΚ01/Ρ02, 6-ΣΚ01/Ρ03, 6-ΣΚ02/Ρ04, 6ΣΚ02/Ρ05

8

Δζκα (10) προκικεσ με χειροκίνθτο τρόπο ανοίγματοσ.
4γ-ΣΚ04/Ρ09, 4γ-ΣΚ04/Ρ10,
6ΣΚ03/Ρ07, 7-ΣΚ02/Ρ08, 3 χωρίσ
αρίκμθςθ (ςτα βάκρα 7-Κ03, 7-Κ04,
7-Κ05), 1 ςτο 4β-Β01, 6-ΣΚ01/Ρ01, 6ΣΚ03/Ρ06

9

Σφςτθμα πζντε (5) αυτόωωτων προκθκϊν με MDF υπόβαςθ, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα.
4β-ΣΚ02/Ρ03-Ρ07

10

Ετερόωωτεσ

5 γραμμικά led 88cm
23 ωκορίου Τ5 FH 21w

Σφςτθμα ζξι (6) αυτόωωτων προκθκϊν εγκολποφμενων ςε ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με δφο πόρτεσ περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου άξονα.
2-ΣΚ02/Ρ06-Ρ11

5 γραμμικά led 44cm, 1 γραμμικό led 22cm, 5
ωκορίου Τ5 8w, 1 ωκορίου Τ5 6w

ΙΙ. ΛΟΙΠΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ:
1. Ειδικι καταςκευι – κφλακασ υποδοχισ εκκεμάτων «Αγροτικισ οικονομίασ»
4α-Κ01
2. Εννζα (9) καταςκευζσ MDF: ςφνκετοι κφλακεσ υποδοχισ προκθκϊν και εποπτικοφ.
1-ΣΚ01/Κ06+2-ΣΚ01/Κ01, 2-ΣΚ02/Κ02+Κ03, 4α-ΣΚ01, 4β-ΣΚ03, 4γ-ΣΚ04/Κ03,
6-ΣΚ01/Κ01, 6-ΣΚ02/Κ02, 6-ΣΚ03/Κ03, 7-ΣΚ01/Κ09
3. Τζςςερα (4) αυτοϊςτάμενα βάκρα MDF με εκκζματα.
4β-Β01, 4β-Β02, 4γ-Β03, 7ΣΚ02/Κ12
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4. Ζνα (1) γυάλινο προςτατευτικό ςτθκαίο με αμμοβολι.
1-Κ05
5. Δφο (2) διαχωριςτικά πανζλα MDF.
7-ΣΚ01/Κ17, 7-ΣΚ01/Ε05
6. Ειδικι καταςκευι MDF με μεταλλικό ςκελετό για ανάρτθςθ λίκινων εκκεμάτων και
αυτόωωτθ plexiglass καταςκευι ςτιριξθσ νομιςμάτων
2-Κ04

1 γραμμικό LED 55 cm

7. Δφο (2) πετάςματα MDF που παραπζμπουν ςε ςχιμα W – Τμιμα ατομικϊν
δράςεων.
6-Κ05

ΙΙΙ. ΤΠΟΒΑΕΙ ΕΠΟΠΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ:
1

Επτά (7) ειςαγωγικζσ αυτόωωτεσ πινακίδεσ ενότθτασ.
1-Ε12, 4α-Ε01, 4β-Ε05, 4γ-Ε11,
6-Ε01, 7-Ε02, 7-Ε03

2

42 ωκορίου Τ5 FH 28w (6 ςε κάκε πινακίδα)

Δζκα (10) αυτόωωτεσ plexiglass πινακίδεσ εποπτικοφ ενταγμζνεσ ςε ςφνκετεσ
καταςκευζσ MDF, εκ των οποίων θ μία διπλισ όψεωσ
1-ΣΚ01/Ε13

11 ωκορίου Τ5 FH 14w

2-ΣΚ01/Ε01, 2-ΣΚ02/Ε02+Ε04, 2- 18 ωκορίου Τ5 FH 28w (6 ςε κάκε πινακίδα)
ΣΚ02/Ε03

3

2-ΣΚ02/Ε05

6 ωκορίου Τ5 FH 14w

2-ΣΚ02/Ε06

6 ωκορίου Τ5 FH 28w

2-ΣΚ02/Ε13

10 ωκορίου Τ5 FH 21w

2-ΣΚ02/Ε14

23ωκορίου Τ5 FH 14w

7-ΣΚ01/Ε01, 7-ΣΚ01/Ε04

12 ωκορίου Τ5 FH 28w (6 ςε κάκε πινακίδα)

Τρία (3) αυτόωωτα αναρτϊμενα εποπτικά plexiglass διαμορωωμζνα ςε καμπφλθ.
6-Ε03, 6-Ε05, 6-Ε07

4

24 ωκορίου Τ5 FH 14w (8 ςε κάκε πινακίδα), 24
ωκορίου Τ5 FH 21w (8 ςε κάκε πινακίδα)

Τζςςερα (4) μεγάλα αυτόωωτα εποπτικά-καταςκευζσ από γυαλί.
4α-ΣΚ01/Ε04

42 ωκορίου Τ5 FH 35w, 26 ωκορίου Τ5 FH 14w

4β-ΣΚ03/Ε08

44 ωκορίου Τ5 FH 28w, 8 ωκορίου Τ5 FH 14w

4β-Ε10

50 ωκορίου Τ5 FH 21w

4γ-ΣΚ05/14

96 ωκορίου Τ5 FH 21w
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5

Δϊδεκα (12) αναρτϊμενεσ πινακίδεσ MDF εποπτικοφ.
2-Ε08-Ε011, 4α-Ε02, 4β-Ε06, 4β-Ε07, 4β-Ε09, 4γ-Ε12, 4γ-Ε13, 4γ-Ε15, 6-Ε11

6

Μία (1) αυτοϊςτάμενθ λεηάντα από ανοξείδωτθ λαμαρίνα και plexiglass.
2-Ε07

Πςον αωορά ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ των ανωτζρω, προςδιορίηονται τα ακόλουκα:
Α. ΡΟΚΘΚΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΕΣ ΕΚΚΕΣΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΛΔΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ρροκικεσ:
Ανάλογα με τθ κζςθ τουσ ςτο χϊρο διακρίνονται 2 τφποι προκθκϊν.
 Εγκολποφμενεσ ςε ευρφτερεσ ςυνκζςεισ: Ρροκικεσ που αποτελοφν τμιμα καταςκευϊν MDF και

ζχουν ςυνικωσ μια κφρια όψθ προσ το κεατι.


Αυτόνομεσ προκικεσ - Κϊδωνεσ: Ρρόκειται για προκικεσ που είναι περίοπτεσ ςτο χϊρο και τα
εκκζματα βρίςκονται εντόσ ορκογϊνιου πρίςματοσ με τισ πλευρζσ καταςκευαςμζνεσ από γυαλί.

Οριςμζνεσ ωζρουν ενςωματωμζνο ωωτιςμό (αυτόφωτεσ) και άλλεσ ωωτίηονται από εξωτερικό
ωωτιςμό (ετερόφωτεσ).
Κάκε ζνασ από τουσ παραπάνω τφπουσ προκθκϊν αναλόγωσ του τρόπου ανοίγματοσ του κφλακα
ωιλοξενίασ εκκεμάτων διακρίνεται ςε υποκατθγορίεσ όπωσ:


Με ανοιγόμενεσ κφρεσ: Ρροκικεσ που είτε ενςωματϊνονται ςτισ καταςκευζσ MDF είτε είναι
αυτοϊςτάμενεσ. Ανοίγουν με κφρα περιςτρεωόμενθ περί κατακόρυωου άξονα με ειδικοφσ, αωανείσ
μεντεςζδεσ επάνω και κάτω και κλειδϊνουν αωανϊσ (βλ. ωωτ. 66 και ωωτ. 69 ςτθ ςελ. 50 του
τεφχουσ τθσ Μουςειογραωικισ μελζτθσ).
Στθν ίδια κατθγορία ανικει και το ςφνολο 5 προκθκϊν (1-ΣΚ01/Ρ01-Ρ10) με διπλό κφλακα
ωιλοξενίασ εκκεμάτων κακϊσ επίςθσ και το ςφςτθμα 6 προκθκϊν εγκολποφμενων ςε ςφνκετθ
καταςκευι MDF, με δφο πόρτεσ περιςτρεωόμενεσ περί κατακόρυωου άξονα (2-ΣΚ02/Ρ06-Ρ11).
Συγκεκριμζνα, θ 2-ΣΚ02/Ρ06-Ρ11 είναι μία ςφνκετθ καταςκευι με δφο ανοιγόμενεσ πόρτεσ από
ενιαίο κρφςταλλο με μάςκα MDF-ZF. Στθ μία πόρτα θ μάςκα MDF-ZF είναι κομμζνθ ςτο ςχιμα του
χάρτθ τθσ Εφβοιασ και επικολλάται αυτοκόλλθτθ εκτφπωςθ χάρτθ από τθν πίςω πλευρά του
κρυςτάλλου.



υρόμενεσ: Κρυςτάλλινεσ περίοπτεσ προκικεσ με κφλακα ωιλοξενίασ εκκεμάτων τφπου κϊδωνα,
ανοιγόμενεσ με ςυρόμενθ τθν πρόςκια όψθ του κρυςτάλλου με ειδικό, ςυρόμενο μθχανιςμό
κφλιςθσ προκθκϊν βαρζωσ τφπου, τθλεςκοπικό, ενςωματωμζνο ςτθν προκικθ αωανϊσ, που κα
εξαςωαλίηει ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ το ανοιγόμενο μζροσ, και με ςωράγιςθ ςιλικονοφχων
παρεμβυςμάτων, όχι αυτοκόλλθτων (βλ. ωωτ. 68 ςτθ ςελ. 50 του τεφχουσ τθσ Μουςειογραωικισ
μελζτθσ).



Ανυψοφμενεσ: Κρυςτάλλινεσ περίοπτεσ προκικεσ με κφλακα ωιλοξενίασ εκκεμάτων τφπου
κϊδωνα, ςτισ οποίεσ ανυψϊνεται όλο το άνω γυάλινο τμιμα με ανυψωτικά ζμβολα (βλ. ωωτ. 67
ςτθ ςελ. 50 του τεφχουσ τθσ Μουςειογραωικισ μελζτθσ).



Με χειροκίνθτο τρόπο ανοίγματοσ: Κρυςτάλλινεσ περίοπτεσ προκικεσ με κφλακα ωιλοξενίασ
εκκεμάτων τφπου κϊδωνα, ανοιγόμενεσ χειροκίνθτα. Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν και θ
προκικθ 7-ΣΚ02/Ρ08 και θ προκικθ χωρίσ αρίκμθςθ ςτθν καταςκευι 4β-Β01, οι οποίεσ είναι
εγκολποφμενεσ ςε καταςκευζσ MDF, με οριηόντιο ανοιγόμενο κρφςταλλο.
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι προκικεσ τθσ ζκκεςθσ κα πρζπει να ανοίγουν πρακτικά και να κλείνουν με
αςωάλεια και αεροςτεγϊσ με ειδικό, αωανι, ανοξείδωτο μθχανιςμό και να κλειδϊνουν αωανϊσ. Οι
αυτόωωτεσ προκικεσ κα πρζπει να διακζτουν ανεξάρτθτο τεχνικό χϊρο από το χϊρο των εκκεμάτων
για τθν εγκατάςταςθ του ωωτιςμοφ, για τθν επίςκεψθ του οποίου κα υπάρχει ξεχωριςτι κυρίδα,
ανοξείδωτεσ ςχάρεσ αεριςμοφ κ.λπ. Θ καταςκευι τουσ κα πραγματοποιθκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
μθν υπάρχει διαωυγι του ωωτόσ πζραν των οριοκετθμζνων προσ ωωτιςμό περιοχϊν. Τα βαςικά υλικά
καταςκευισ είναι το MDF-ZF και το κρφςταλλο extra clear αντιανακλαςτικό ςε όλεσ τισ ορατζσ
επιωάνειεσ των προκθκϊν (επιωάνειεσ κζαςθσ). Στισ μθ ορατζσ επιωάνειεσ των προκθκϊν δφναται να
χρθςιμοποιθκεί κρφςταλλο securit, απαραιτιτωσ ιδίου πάχουσ.
Καταςκευζσ / βάκρα από MDF:
Πλεσ οι καταςκευζσ τθσ ζκκεςθσ ςτισ οποίεσ ενςωματϊνονται προκικεσ και εποπτικά, κακϊσ και τζςςερα
(4) αυτοϊςτάμενα βάκρα, κα καταςκευαςτοφν από MDF-ΗF. Ρροβλζπεται να καταςκευαςτοφν κυρίδεσ
αεριςμοφ του εςωτερικοφ των καταςκευϊν με τισ απαραίτθτεσ ωωτοπαγίδεσ, κυρίδεσ επίςκεψθσ του
εςωτερικοφ τουσ κατά περίπτωςθ και κυρίδεσ επίςκεψθσ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων και αντικατάςταςθσ
των λαμπτιρων τουσ. Κατά τθν καταςκευι τουσ, κα πρζπει να λθωκεί μζριμνα για τθν όδευςθ των
καλωδιϊςεων θλεκτρικισ παροχισ ι άλλου τφπου που είναι απαραίτθτεσ για τθν λειτουργία των
καταςκευϊν.
Θ εξωτερικι τελικι επιωάνεια επζνδυςθσ κα αποτελείται από ωφλλα MDF-ZF πάχουσ 16 χλςτ. ενϊ οι
γωνίεσ κα διαμορωωκοφν με ωαλτςογωνιά (450). Πλεσ οι ενϊςεισ των MDF-ΗF γίνονται με κόλλθςθ, όχι με
βίδωμα.
Θ ωζρουςα καταςκευι αντιςτιριξθσ / υπόβαςθσ κα καταςκευαςτεί επίςθσ από MDF-ZF. Ππου είναι
αναγκαίο για τθν ενίςχυςθ τθσ ακαμψίασ και τθ διαςωάλιςθ τθσ ςτιριξθσ τόςο των προκθκϊν όςο και των
αναρτϊμενων ι εδραηόμενων εκκεμάτων κα προβλεωκεί εςωτερικι ενίςχυςθ των καταςκευϊν με
μεταλλικά γαλβανιηζ κοίλα ςτοιχεία, λαμαρίνεσ κ.λπ., κατάλλθλα κατά περίπτωςθ (βλ. Εγκεκριμζνθ
Στατικι Μελζτθ Εωαρμογισ), ενϊ οι καταςκευζσ κα πακτϊνονται ςτο τελικό δάπεδο με ςτριωόνια ι
χθμικι βλιτρωςθ.
Ειδικότερα, ςτθν καταςκευι 1-ΣΚ01 προςαρμόηεται εξαιρετικισ ποιότθτασ κακρζπτθσ διαςτάςεων
35x90εκ, με επεξεργαςία αςωαλείασ περιμετρικά, ενταγμζνοσ ςτθν καταςκευι ςε διαμορωωμζνθ
κοιλότθτα ίςθ με το πάχοσ του.
Ειδικζσ καταςκευζσ:
Για τθν εξυπθρζτθςθ του μουςειογραωικοφ ςκεπτικοφ προτείνονται οριςμζνεσ καταςκευζσ που δεν
εμπίπτουν ςε καμία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ:


Ο κεκλιμζνοσ πίνακασ τθσ ενότθτασ “Οικονομία” (4α-Κ01).



Δφο αυτοϊςτάμενα πετάςματα από MDF-ZF μορωισ που παραπζμπει ςε W (6-K05), τα
οποία κα αποτελζςουν υπόβακρο εποπτικοφ υλικοφ και κα ωιλοξενοφν πολυμεςικζσ
εωαρμογζσ. Θ καταςκευι με διατομι ςχιματοσ Ρ ςτθρίηεται ςε βάςθ MDF-ZF, μικρότερθ
των τελικϊν διαςτάςεων, με διατομι ανεςτραμμζνου Ρ θ οποία πακτϊνεται ςτο δάπεδο.
Για τθν ακριβι κζςθ υποδοχισ των εωαρμογϊν ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με
τθν Ανακζτουςα Αρχι.



Ειδικι καταςκευι MDF με μεταλλικό ςκελετό για ανάρτθςθ λίκινων εκκεμάτων και
αυτόωωτθ plexiglass καταςκευι ςτιριξθσ νομιςμάτων (2-Κ04). Πλα τα μζλθ τθσ
καταςκευισ, προδιαγράωονται να καταςκευαςτοφν με χάλυβα S235.
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Χρθςιμοποιοφνται τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.
Υποςτυλϊματα (4 τεμάχια) – Οριηόντιεσ δοκοί (11 τεμάχια): Τετράγωνεσ κοίλεσ δοκοί
Διαςτάςεισ 80x80mm , πάχοσ s=4mm
2.
Οριηόντια δοκόσ ςτθ μζςθ του άνω μζρουσ (1 τεμάχιο): Τετράγωνεσ κοίλθ δοκόσ Διαςτάςεισ
60x60mm , πάχοσ s=4mm
3.
Διαγϊνιεσ λάμεσ: Διαςτάςεισ 30x5mm
4.
Κατακόρυωεσ λάμεσ για τθν ςτιριξθ των γλυπτϊν: Διαςτάςεισ 40x5mm
5.
Μπουλόνια Φ10
6.
Οριηόντιεσ λάμεσ για τθν ζδραςθ των γλυπτϊν: Διαςτάςεισ αx5mm. Θ τιμι α κα κακοριςτεί
από το πλάτοσ του γλυπτοφ.
Ρροκειμζνου τα διαγϊνια ςτοιχεία να τοποκετθκοφν ςτθν κατάλλθλθ ςτάκμθ κα χρθςιμοποιθκοφν πλάκεσ
πάχουσ 5mm και 10mm. Τα διαγϊνια ςτοιχεία κα πρζπει να ςυγκολλθκοφν ςτα υποςτυλϊματα και ςτισ
ενδιάμεςεσ (κακ φψοσ) δοκοφσ. Οι εξωτερικζσ λάμεσ 40x5mm κα διαμορωωκοφν (με ςτρατηάριςμα) από
μια ενιαία λάμα χωρίσ ςυγκόλλθςθ.
Υποβάςεισ Εποπτικοφ υλικοφ:
Ανάλογα με τθ κζςθ των πινακίδων εποπτικοφ υλικοφ ςτο χϊρο ζχουμε τουσ εξισ δφο τφπουσ:
 Αναρτϊμενεσ και
 Εγκολποφμενεσ ςε ςφνκετεσ καταςκευζσ MDF.

Επίςθσ, ανάλογα με τον τρόπο ωωτιςμοφ τουσ ζχουμε:
 Αυτόφωτεσ ςε επιωάνεια plexiglass ι γυαλί, που ωωτίηονται με λάμπεσ ωκορίου εςωτερικά.
 Εξωτερικά φωτιηόμενεσ με ςποτ οροωισ.

Στισ αυτόωωτεσ πινακίδεσ, πλθν των τεςςάρων μεγάλων αυτόωωτων εποπτικϊν του 1ου ορόωου, το
plexiglass είναι ενκυλακωμζνο ςτθν καταςκευι και ζχει αωανι, αςφμμετρθ δεξιά, αριςτερι και κάτω
πατοφρα, ϊςτε να δφναται να αωαιρείται. Το άνω μζροσ ανοίγει με αωανείσ ςτροωείσ.
Στισ αυτόωωτεσ πινακίδεσ 6-Ε03/05/07 το εποπτικό επικολλάται ςε plexiglass πάχουσ 8 χλςτ. το οποίο
διαμορωϊνεται ςε κοίλθ επιωάνεια. Το plexiglass αποτελεί τθν μπροςτινι πλευρά κουτιοφ MDF το οποίο
ωιλοξενεί τον ωωτιςμό και εξζχει ςτα άκρα του προκειμζνου να παραμζνει το κουτί αωανζσ.
Στα 4 μεγάλα αυτόωωτα εποπτικά του 1ου ορόωου κα χρθςιμοποιθκεί κρφςταλλο triplex 4+4χλςτ. extra
clear και από πίςω κα κολλθκεί plexiglass 4 χλςτ. ςε λευκι απόχρωςθ με λειτουργία διάχυςθσ ωωτιςμοφ.
Συνολικά, ςτα αυτόωωτα εποπτικά, όπωσ και ςτισ αυτόωωτεσ καταςκευζσ, ο εςωτερικόσ ωωτιςμόσ κα
προςαρμοςτεί ςε τελάρα ανάρτθςθσ κατάλλθλα διαμορωωμζνα και ςτερεωμζνα ϊςτε να διευκολφνεται θ
ζνταξθ και ςτερζωςθ των προβλεπόμενων ωωτιςτικϊν ςωμάτων και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων (ςε
ςυνεργαςία με τον θλεκτρολόγο – ςυνεργάτθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ). Επίςθσ κα διαςωαλιςτεί θ
δυνατότθτα επίςκεψθσ του εςωτερικοφ τουσ κατά περίπτωςθ για να εξυπθρετθκεί θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο
ωωτιςμοφ και θ αντικατάςταςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων. Κατά τθν καταςκευι τουσ, κα πρζπει να λθωκεί
μζριμνα για τθν όδευςθ των καλωδιϊςεων θλεκτρικισ παροχισ ι άλλου τφπου που είναι απαραίτθτεσ για
τθν άρτια λειτουργία τουσ. Κα πρζπει να λθωκοφν τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να μθν υπάρχει διαωυγι
ωωτόσ και οι ςχετικζσ καταςκευζσ να ανοίγουν και να κλείνουν με ευκολία και με αςωάλεια.
Το εποπτικό υλικό των αναρτϊμενων πινακίδων επικολλάται ςε MDF υποβάςεισ που κα ςτερεωκοφν
ςτον τοίχο με αωανι τρόπο. Θ κζςθ και οι διαςτάςεισ όλων των αναρτϊμενων υποβάςεων
αποτυπϊνονται ςτα ςχζδια πζραν τθσ πινακίδασ 4γ-Ε15, τθσ οποίασ θ κζςθ κα υποδειχκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Ενδεικτικά οι διαςτάςεισ τθσ είναι οι εξισ: 0.65μx1.30μ.
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Επιςθμαίνεται ότι ανά κεματικι ενότθτα τα προσ προμικεια αντικείμενα περιγράωονται αδρά και με
τουσ κωδικοφσ τουσ ωσ προσ τισ ποςότθτεσ και τισ προδιαγραωζσ τουσ ςτον Ρίνακα του Ραρόντοσ
Ραραρτιματοσ, ςτο Ραράρτθμα του τεφχουσ τθσ Μουςειογραωικισ μελζτθσ, ςελ. 56-63, και αναλυτικά
παρατίκενται ςτα ςχζδια.
Β. ΡΟΚΘΚΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΕΣ ΕΚΚΕΣΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΥΛΛΚΑ
Πλεσ οι καταςκευζσ του Διαγωνιςμοφ οωείλουν να ανταποκρίνονται ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ
καταςκευαςτικισ αρτιότθτασ, αντοχισ και αιςκθτικισ ποιότθτασ και ςτισ παρακάτω προδιαγραωζσ,
όπωσ προςδιορίηονται με τθν ακόλουκθ ςειρά:
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΟ M.D.F.
2. ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΛ ΡΟΚΘΚΩΝ
3. ΚΥΣΤΑΛΛΛΝΑ ΜΕΘ
4. ΚΛΕΛΔΑΛΕΣ ΡΟΚΘΚΩΝ
5. ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΛΣ
6. ΒΑΦΕΣ ΡΟΚΘΚΩΝ
7. ΜΟΝΩΤΛΚΑ ΡΑΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΡΟΚΘΚΩΝ
8. ΕΡΛΚΟΥΛΚΕΣ ΡΑΚΤΩΣΕΛΣ ΣΕ ΔΑΡΕΔΑ ΚΑΛ ΤΟΛΧΟΥΣ
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρζχουν επικυρωμζνα τα πιςτοποιθτικά των
υλικϊν που περιγράωονται ςτθν παράγραωο τεχνικϊν προδιαγραωϊν.
1. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ M.D.F.
Τα MDF που κα χρθςιμοποιθκοφν για όλεσ τισ καταςκευζσ του διαγωνιςμοφ, κα μορωοποιθκοφν κατά
τρόπο άψογο και κα είναι ςφμωωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120, χωρίσ πρόςκετθ ωορμαλδεψδθ
(που τα κατατάςςουν ςτθν κατθγορία ZF). Θ περιεκτικότθτα ςε ωορμαλδεψδθ κα είναι ίςθ ι λιγότερθ του
0,3mg /100g (δθλ. ιςοδφναμθ με τθν περιεκτικότθτα ωορμαλδεψδθσ ςτο ωυςικό ξφλο).
Πλεσ οι επιωάνειεσ κα ζχουν άριςτθ κατεργαςία και λείανςθ. Οι ενϊςεισ τουσ κα υλοποιθκοφν χωρίσ
εμωανι ςόκορα, δθλαδι κα γίνονται κολλθτζσ υπό 45ο, χωρίσ βίδεσ και καρωιά, αλλά με ςυγκολλθτικό
μζςο ψυχράσ ςυγκόλλθςθσ, ςφμωωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 και D4, Water Resistance Requirement,
DIN 14257, Heat Resistance Watt 91.
Οι κατακόρυωεσ και οι οριηόντιεσ επιωάνειεσ των καταςκευϊν, κα ςχθματίηουν αυςτθρά γωνία 90ο. Στισ
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι προκικεσ ι κφλακεσ ηθτοφνται από τθ μελζτθ να τοποκετθκοφν ςε
ςυςςωματϊματα, θ ςυναρμογι τουσ κα γίνεται, είτε ςε απόλυτθ επαωι, χωρίσ τριχοειδείσ ρθγματϊδεισ ι
με τθν παρεμβολι κατακόρυωθσ ι κατά περίπτωςθ οριηόντιασ ςκοτίασ, ςτακεροφ πλάτουσ ςε όλθ τθσ τθν
ζκταςθ, όπωσ κα υποδειχκεί και κα ςυμωωνθκεί εκ των προτζρων με τον υπεφκυνο μθχανικό του ζργου.
Ππου προβλζπεται από τθ μελζτθ ι ηθτθκεί, θ ςκοτία αυτι κα είναι ςτακερι ςε εφροσ ςε όλο τθσ το μικοσ
και δε κα υπερβαίνει τα 8 χιλιοςτά.
Απαιτείται ςτον ωάκελο να υπάρχει πιςτοποιθτικό των προκθκϊν για τθν πλιρθ ςτεγανότθτα και για τισ
μθδενικζσ εκπομπζσ.
Οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιωάνειεσ των προκθκϊν και τα εςωτερικά βάκρα των προκθκϊν κα
καταςκευαςτοφν από MDF-ZF, πάχουσ 16 χιλιοςτϊν, με άριςτθ κατεργαςία ςτισ ενϊςεισ τουσ (χωρίσ
εμωανι ςόκορα με κολλθτζσ όλεσ τισ ενϊςεισ υπό γωνία 45ο) και με άριςτθ λείανςθ.
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2. ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ – ΜΘΧΑΝΙΜΟΙ.
Μεταλλικοί ςκελετοί:
H ωζρουςα καταςκευι βάκρων και καταςκευϊν, όπου αυτό προβλζπεται από τθν Στατικι Μελζτθ
Εωαρμογισ, κα είναι από χαλυβδοζλαςμα βαρζωσ τφπου. H βάςθ τθσ ωζρουςασ καταςκευισ κα ωζρει
οπωςδιποτε πόδια-ρεγουλατόρουσ βαρζωσ τφπου. Τα χαλυβδοζλαςμα κα είναι τφπου ST37 κατά τα
πρότυπα S235JR και S235 JRG2, DIN 17100 ι EN 10025 και EN 10051.
Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ των μεταλλικϊν μερϊν κα είναι TIG και κα παρουςιάηονται απολφτωσ λειαςμζνεσ.
Δε κα γίνουν αποδεκτζσ ςτρεβλϊςεισ μεταλλικϊν πλαιςίων.
Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα βάωονται με θλεκτροςτατικι βαωι ςε Ral απόχρωςθ.
Μθχανιςμοί προκθκϊν:
Ρρόκειται για μεταλλικοφσ μθχανιςμοφσ ανοίγματοσ κρυςτάλλων προκθκϊν, με δφο άξονεσ περιςτροωισ.
Οι μθχανιςμοί κα είναι κρυωοί, βαρζωσ τφπου και κα ωζρουν εξαρτιματα άριςτθσ ποιότθτασ και αντοχισ.
Οι μθχανιςμοί ανοίγματοσ των προκθκϊν κα εξαςωαλίηουν το άνοιγμα του κρυςτάλλου ςε 90 μοίρεσ, με
περιςτροωικι κίνθςθ και με ςτιριξθ ςτο κάτω και ςτο επάνω μζροσ του ςκελετοφ τθσ προκικθσ. Οι
μθχανιςμοί κα ςυγκροτοφνται εςωτερικά του κρυςτάλλου τθσ προκικθσ και κα καλφπτονται εξωτερικά
του κρυςτάλλου με μάςκα από MDF. Κα καταςκευάηονται από χαλυβδοζλαςμα τφπου ST 52-3, κατά τα
πρότυπα S355JR, DIN 17100 ι EN 10025:93 και EN 10051 και με ςυμπλθρϊματα αλουμινίου.
Ηθτείται πιςτοποιθτικό ςυμβατότθτασ με τισ απαιτιςεισ μασ (δθλ. ότι μποροφν να ανοίγουν και να
κλείνουν κρφςταλλα βάρουσ ζωσ 200 κιλϊν και για τουλάχιςτον 2.000 ανοίγματα/ωορζσ
(υπερκαλφπτοντασ δθλ. το βάροσ των ανοιγόμενων κρυςτάλλων) και για άνοιγμα 90 μοιρϊν, από
ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ.
Πλεσ οι κρυςτάλλινεσ ανοιγόμενεσ επιωάνειεσ των προκθκϊν, κα ανοίγουν μζςω των μθχανιςμϊν
ανοίγματόσ τουσ, χωρίσ υποβοικθςθ, χωρίσ εξωτερικι βοικεια και χωρίσ τθσ χριςθ ωορζα, νάρκθκα ι
τροχιλατου εξωτερικοφ εξαρτιματοσ, πλθν όςων ρθτά ορίηεται διαωορετικά.
3. ΚΡΤΣΑΛΛΙΝΑ ΜΕΡΘ.
Πλα τα κρφςταλλα ςτισ ορατζσ επιωάνειεσ των προκθκϊν (επιωάνειεσ κζαςθσ), κα είναι υπζρλευκα,
αντιανακλαςτικά πολυςτρωματικά (τρίπλεξ), με ρονταριςμζνεσ όλεσ τισ ακμζσ τουσ. Στισ μθ ορατζσ
επιωάνειεσ των προκθκϊν τα κρφςταλλα δφνανται να μθν είναι υπζρλευκα αντιανακλαςτικά,
επιβάλλεται όμωσ να είναι ίδιου πάχουσ και τρίπλεξ. Τα πάχθ τουσ κα είναι 8 χιλιοςτϊν, ςυν το πάχοσ
τθσ μεμβράνθσ PVB, με εςωτερικό ωίλτρο για τθν UV ακτινοβολία (ςε ποςοςτό 99,7%).
Διαπερατότθτα μεγαλφτερθ του 96%, κατά EN 410 – 2011.
Τιμζσ ανακλαςτικότθτασ:
Ανακλαςτικότθτα εξωτερικοφ ωωτόσ: 0,7%, κατά EN 410 - 2011
Ανακλαςτικότθτα εςωτερικοφ ωωτόσ: 0,7%, κατά EN 410 - 2011
Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν προςαρμογι του γυαλιοφ, και ςτθν προςαρμογι διαωορετικϊν
τεμαχίων γυαλιοφ, ϊςτε να δίνεται θ εντφπωςθ ςυνεχοφσ κρυςτάλλινθσ επιωάνειασ.
4. ΚΛΕΙΔΑΡΙΕ:
Οι προκικεσ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνεσ με θλεκτρομθχανικζσ κλειδαριζσ αςωαλείασ με μεταλλικό
πίρο αςωάλιςθσ, για το κλείδωμα του κινθτοφ τουσ τμιματοσ (κρυςτάλλου), που κα εξαςωαλίηει το
απαραβίαςτο. Οι κλειδαριζσ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθν αντοχι και τθν χριςθ τουσ.
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Συγκεκριμζνα απαιτείται πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ, για τισ θλεκτρομθχανικζσ
κλειδαριζσ αςωαλείασ με μεταλλικό πφρο αςωάλιςθσ, για τον αρικμό χριςεων τουσ, με τουλάχιςτον
10.000 χριςεισ και τθν αντοχι τουσ, με τουλάχιςτον 700 κιλά αντοχισ ςε εωελκυςμό.
5. ΤΓΚΟΛΛΘΕΙ:
Κρφςταλλο με μζταλλο:
Κολλθτικά μζςα καταςκευαςμζνα ςφμωωνα με το πρότυπο ISO 9001 / 14001 και να πλθροφν τα παρακάτω
πρότυπα:
Elongation at Break (CQP 020-4/ISO 8339): 500%
Tear Propagation Resistance (CQP 045-1/ISO 34): 5 N/mm
Movement Accommodation Factor: 12.5%
Glass Transition Temperature (CQP 509-1/ISO 4663): -45oC
Shrinkage (CQP 014-1): 1%
Shore A Hardness (CQP 023-1/ISO 868): 35
Tensile Strength (CQP 020-3/ISO 8339): 1.1 N/mm2
Ξφλο με ξφλο:
Κόλλα ξφλου ψυχρισ ςυγκόλλθςθσ που κα είναι ςφμωωνθ με τα παρακάτω πρότυπα: EN 204 D3 και D4,
Water Resistance Requirement: DIN 14257, Heat Resistance Watt: 91.
Κρφςταλλο με Κρφςταλλο:
Με ουδζτερθ διάωανθ ςιλικόνθ, που να πλθροί τα ακόλουκα πρότυπα:
Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F & G25LM
CTM364C Extrusion rate g/minute 170
CTM97B Specific gravity 1.02
ISO 37/DIN 53 504 (2mm thickness S2 dumbbells):
CTM137A Mod100% MPa 0.35
CTM99 Hardness (Shore A) 20
CTM137A Tensile break MPa 1.6
CTM137A Elongation at break 500%
ISO8339/DIN28339 (12x12x50mm size technically approved joint):
ISO7389 Elastic recovery % >90
ISO11600 Joint movement capability % ±25
NF P85507 Tensile break MPa 0.55
NF P85507 Elongation at break 300%
NFP85507 Mod100% MPa 0.38
Και με γεννιτρια UV και το ανάλογο ςυγκολλθτικό μζςο.
Κρφςταλλο με MDF:
Σφμωωνα με τα πρότυπα:
Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F & G25LM
CTM364C Extrusion rate g/minute 170
CTM97B Specific gravity 1.02
ISO 37/DIN 53 504 (2mm thickness S2 dumbbells):
CTM137A Mod100% MPa 0.35
CTM99 Hardness (Shore A) 20
CTM137A Tensile break MPa 1.6
CTM137A Elongation at break 500%
ISO8339/DIN28339 (12x12x50mm size technically approved joint):
ISO7389 Elastic recovery % >90
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ISO11600 Joint movement capability % ±25
NF P85507 Tensile break MPa 0.55
NF P85507 Elongation at break 300%
NFP85507 Mod100% MPa 0.38
Μζταλλο με μζταλλο:
Πλεσ οι κολλιςεισ των μετάλλων κα είναι άψογεσ και κα πραγματοποιοφνται με ςυγκόλλθςθ TIG και κα
παρουςιάηονται απολφτωσ λειαςμζνεσ.
Δεν κα υπάρχουν ςτρεβλϊςεισ πουκενά.

6. ΒΑΦΕ:


Βαφι μεταλλικϊν επιφανειϊν.
Τα εμωανι μεταλλικά μζρθ κα υποςτοφν τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε να δεχκοφν
θλεκτροςτατικζσ βαωζσ, ςτισ αποχρϊςεισ και τθν υωι που κα υποδείξουν οι επιβλζποντεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Ππου χρθςιμοποιθκεί θλεκτροςτατικι βαωι κα είναι ςφμωωνα με το πρότυπο
DIN 50939 και DIN 55990/3 και και ENISO 1520, ENISO 2815, ENISO 2409, ENISO 1519.



Βαφι ξφλινων επιφανειϊν.

α) Οι εςωτερικζσ επιωάνειεσ των προκθκϊν, κακϊσ και των εςωτερικϊν βάςεων – βάκρων τουσ, κα είναι
βαμμζνεσ με βαωι μθ ανακλαςτικι που δεν αποβάλλει χθμικζσ ουςίεσ, ςφμωωνα με τισ παρακάτω
ιδιότθτεσ:
-

Βαωι υδατοδυαλυτι θ οποία κα πρζπει να ζχει τισ παρακάτω ιδιότθτεσ:
Κατά το πρότυπο DΛΝ 1863 sect 2.4.1
Ανκεκτικι ςε πλφςθ κατά DIN 53778
Μθ εφωλεκτο (εωάμιλλο με πιςτοποίθςθ DIN 4102 κλάςθ Α2)
Voc< 1 g/l
DIN EN 13 300 (και με: ISO 2813, EN 21524, ISO 6504-3 / class 1, EN ISO 11998 / class 2 / DIN
53778)
Κατά το πρότυπο DΛΝ 18363 2. 4. 1
Με διαλφτθ το νερό
Στισ αποχρϊςεισ που κα υποδείξουν οι επιβλζποντεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

β) Εξωτερικά των προκθκϊν, ςφμωωνα με τισ παρακάτω ιδιότθτεσ:
- ιπολίνεσ υδατοδιαλυτζσ
- Υψθλισ αντίςταςθσ ςτθ χάραξθ
- Υδρατμοδιαπερατό
- Ανκεκτικό ςτθν υγρι ςτίλβωςθ κατά DINEN 13 300
- Να κατατάςςεται ςτθν Κλάςθ 1, ανκεκτικό ςτθ ςτίλβωςθ, κατά DIN 53 778
- Κατάλλθλο με το DINEN 71-3
Σθμείωςθ: Μετά από ςειρά δζκα δειγμάτων χρϊματοσ που θ αρχιτζκτων μελετιτρια του ζργου κα
υποδείξει και ο ανάδοχοσ κα εκτελζςει, κα προςδιοριςτοφν από τθν ιδία και τουσ επιβλζποντεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, οι τελικζσ αποχρϊςεισ των χρωμάτων.
Ενδεικτικά αναωζρονται οι παρακάτω κωδικοί Pantone: 6U-11U (γραωίτθσ), 521U (μωβ), 652U (μπλε),
187U (πορωυρό), 1805U (γκρενά), 138U (πορτοκαλί), 728U – 729U (μπεη – ελαωρϊσ ςαγρζ) με υωι ςατινζ.
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7. ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΤΜΑΣΑ:
Στθν επαωι των κινθτϊν μερϊν με τα ςτακερά των προκθκϊν, (όπωσ κρφςταλλο με κρφςταλλο και
κρφςταλλο με το πλαϊνό ςτακερό μζροσ τθσ προκικθσ) και ςε όλο το μικοσ τθσ επαωισ επικολλοφνται
διαωανι ςιλικονοφχα ελαςτικά παρεμβφςματα με ουδζτερο ςιλικονοφχο ςυγκολλθτικό μζςο (όχι
αυτοκόλλθτα), χωρίσ τριχοειδείσ γραμμϊςεισ, ςφμωωνα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και πρότυπα:
Tensile Strength DIN 53504: 3,0-9,0 Mpa
Elongation at break DIN 53504: 200-500%
Specific conductance: ca. 2x10 15 Ohm x cm
Tear resistance ASTM-D 624: 10-20 N/mm
Hardness DIN 53505: 30 – 75 Shore A
Impact resilience DIN 53512: 20-40%
Linear thermal expansion: ca. 2.4x10-4
Specific thermal conductivity: ca. 0,2-0,3 W x m-1 x K-1
Compressionset DIN 53517: 10– 25%
Τα ελαςτικά ςτεγανωτικά παρεμβφςματα κα πρζπει να είναι κολλθτά με ουδζτερθ ςιλικόνθ, ςφμωωνα με τα
πρότυπα: Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F&G25LM, CTM97B Specific gravity 1.02, CTM364C
Extrusionrateg/minute 170 και όχι αυτοκόλλθτα. Αποκλείονται τα αυτοκόλλθτα ελαςτικά παρεμβφςματα.

8. ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΕ ΠΑΚΣΩΕΙ Ε ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΟΤ:
Οι πακτϊςεισ ςε δάπεδα και τοίχουσ, κα πραγματοποιοφνται με χθμικά αγκφρια υβριδικισ ρθτίνθσ, με
δυνατότθτα ςτερζωςθσ χωρίσ μθχανικι εκτόνωςθ. Με αντοχι ςε ωορτίο εωελκυςμοφ ςτα: 10 Nrec [kN+ ςε
Μ12.
Γ. ΦΩΤΛΣΜΟΣ
Αναλυτικά, εντόσ των προκθκϊν και των υποβάςεων του αυτόωωτου εποπτικοφ υλικοφ, προβλζπονται τα
εξισ ωωτιςτικά ςϊματα:
9 Γραμμικά Led ςε πλαςτικό προωίλ 30 μοιρϊν 88cm
4 Γραμμικά Led ςε πλαςτικό προωίλ 30 μοιρϊν 77cm
4 Γραμμικό Led ςε πλαςτικό προωίλ 30 μοιρϊν 66cm
12 Γραμμικά Led ςε πλαςτικό προωίλ 30 μοιρϊν 55cm
8 Γραμμικά Led 66 cm
5 Γραμμικά Led 44 cm
1 Γραμμικό Led 22 cm
43 Τροωοδοτικά Led 28v-20w
1 Φκορίου Τ5 6w (830)
5 Φκορίου Τ5 8w (830)
98 Φκορίου Τ5 FH 14w (830)
203 Φκορίου Τ5 FH 21w (830)
122 Φκορίου Τ5 FH 28w (830)
42 Φκορίου Τ5 FH 35w (830)
10 Ballast 8w
40 Ballast-dim (2x14w)
109 Ballast-dim (2x21w)
55 Ballast-dim (2x28w)
22 Ballast-dim (2x35w)
287 Dimmer 1-10v
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Πςον αωορά ςτουσ λαμπτιρεσ για τα αυτόωωτα εποπτικά, προβλζπονται λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ τφπου Τ5
(με διάμετρο 16 mm) με κωδικό χρϊματοσ 830 (3000 KELVIN). Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ RA>85.
Συνοδεφονται από θλεκτρονικά ςτραγγαλιςτικά που δζχονται dimmer 1-10v (βλ. ς. 14 κ.ε. τθσ
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ εωαρμογισ ωωτιςμοφ «Μελζτθ ςκθνογραωικοφ ωωτιςμοφ, βϋ ωάςθ»).
Πλα τα ςτοιχεία ωωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν με τρόπο άρτιο, όπωσ προβλζπει θ εγκεκριμζνθ μελζτθ, ϊςτε
να επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα.

Δ. ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των προκθκϊν και των λοιπϊν εκκεςιακϊν
καταςκευϊν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα ωζρουν πιςτοποιθτικά, τα οποία και κα πρζπει να
προςκομιςκοφν.
Οι προκικεσ κα πρζπει να ζχουν πιςτοποιθτικά από διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ανεξάρτθτα ινςτιτοφτα
δοκιμϊν ι πιςτοποιιςεων, ι αποδεικτικά καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον επί τριετίασ κατά τθν τελευταία
πενταετία, από αντίςτοιχουσ με τον εργοδότθ ωορείσ.
Ειδικά πιςτοποιθτικά ι αποδεικτικά ςτοιχεία απαιτοφνται για τισ παρακάτω ειδικζσ εωαρμογζσ:
1. Ριςτοποιθτικά ι αποδεικτικά ςτοιχεία για ανεπιωφλακτθ ζκκεςθ ςτισ προκικεσ ανόργανων
(αςιμι, χαλκόσ, ςίδθροσ) αλλά και οργανικϊν υλικϊν (ξφλο, ελεωαντόδοντο, φωαςμα, δζρμα).
2. Ριςτοποιθτικά ι αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ελαςτικότθτασ, τθσ ρευςτότθτασ και τθσ τιρθςθσ των
προχποκζςεων ςυντιρθςθσ των αρχαιολογικϊν ευρθμάτων για τα ςτεγανωτικά υλικά (κυρίωσ
όςον αωορά ςτα ωαινόμενα πολυμεριςμοφ και τθν πτθτικότθτα καταςτρεπτικϊν για τα εκκζματα
ουςιϊν ςε μακροπρόκεςμεσ εωαρμογζσ).
3. Ριςτοποιθτικά ι αποδεικτικά ςτοιχεία τιρθςθσ των προδιαγραωϊν ςτεγανότθτασ των προκθκϊν
κακϊσ και των χρθςιμοποιοφμενων κερμομονωτικϊν υλικϊν.
4. Ριςτοποιθτικά για τθ ςκλθρότθτα και τθν αντοχι των βαωϊν ςε νερό και διάβρωςθ κακϊσ και
πιςτοποιθτικά ι αποδεικτικά ςτοιχεία τιρθςθσ προχποκζςεων ςυντιρθςθσ των αρχαιολογικϊν
ευρθμάτων για τισ βαωζσ (κυρίωσ όςον αωορά ςτα ωαινόμενα πολυμεριςμοφ και τθν
πτθτικότθτα καταςτρεπτικϊν για τα εκκζματα ουςιϊν ςε μακροπρόκεςμεσ εωαρμογζσ).

ΔΕΛΓΜΑ
Οι διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ, τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των θλεκτρονικϊν προςωορϊν, το ακόλουκο δείγμα:
Τθν προκικθ 2-Ρ13 ςε κλίμακα 1:2, διαςτάςεισ 0,42x0,23m, πλιρωσ λειτουργικι, με ςυρόμενο μθχανιςμό
βαρζωσ τφπου, τθλεςκοπικό και μοριακό ωωτιςμό, όπωσ περιγράωεται ςτα ςχζδια και ςτισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραωζσ του παρόντοσ Ραραρτιματοσ.

ΓΕΝΛΚΘ ΡΑΑΤΘΘΣΘ
Οι διαςτάςεισ των καταςκευϊν (εςωτερικζσ και εξωτερικζσ) κα είναι ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα
ςχζδια. Οι διαςτάςεισ κα επανελεγχκοφν ςε ςυνεργαςία με τον μελετθτι και τον επιβλζποντα επιτόπου
από τον ανάδοχο προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει ολόκλθρθ τθν ευκφνθ για τθ ςωςτι ζνταξθ των
καταςκευϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ χϊρουσ.
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Πλα τα αντικείμενα τθσ παροφςασ προμικειασ πρζπει να παραδοκοφν αιςκθτικά άρτια και απόλυτα
λειτουργικά.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β:

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ

Λ. Αρχαιολογικό Μουςείο Χαλκίδασ «Αρζκουςα»: Μουςειολογικι και Μουςειογραωικι Μελζτθ, Χαλκίδα
2015, εγκεκριμζνθ με τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΟΡΑΛΚ/ΓΔΑΡΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/231969/136348/8272/5242/25-82015 εγκριτικι τθσ μουςειολογικισ - μουςειογραωικισ μελζτθσ Υπουργικι Απόωαςθ.
ΛΛ. Μελζτθ Σκθνογραωικοφ Φωτιςμοφ τθσ Μόνιμθσ Ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ
«Αρζκουςα»
(Βϋ
Φάςθ),
2015,
εγκεκριμζνθ
με
το
υπ’
αρικμ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/286519/25865/6007/24-11-2015 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ
Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων.
ΛΛΛ. Στατικι Μελζτθ βάςεων και βάκρων, Μελζτθ Εωαρμογισ, εγκρικείςα με το υπ’ αρικμ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/2078/1952/235/17-1-2018 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ
Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων.
IV.
Μουςειογραωικι
Μελζτθ
Εωαρμογισ,
εγκρικείςα
με
το
με
αρ.
πρωτ.
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/257980/26834/2376/1-6-2018 ζγγραωο τθσ Δ/νςθσ Μελετϊν και Εκτζλεςθσ
Ζργων Μουςείων και Ρολιτιςτικϊν Κτθρίων.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία
Προςφζροντο
σ
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:

…………
…………

Τθλζωωνο:

…………

Fax:
Email:

…………
…………

ΔΝΣΤΠΟ

Θμερομθνία
:

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

…………

τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ & ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΧΑΛΟΤΘΤΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΛΑΣ
Εωορεία Αρχαιοτιτων ΕΥΒΟΛΑΣ
Ρράξθ
Διακιρυξθ αρικ.

Α/Α

1

1

2

3

4

«Οργάνωςθ Μόνιμθσ Ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ ‘Αρζκουςα’»
1/2018
Α/Α
Γραμμισ
2

ΕΙΔΟ

3

Μεγάλθ προκικθ
εγκολποφμενθ ςε
ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου
άξονα (4αΣΚ01/Ρ02, 4βΣΚ03/Ρ08).
Αυτόωωτθ μεγάλθ
προκικθ
εγκολποφμενθ ςε
ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου
άξονα (7-ΣΚ01/Ρ03,
2-ΣΚ02/Ρ04).
Μικρι προκικθ
εγκολποφμενθ ςε
ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου
άξονα (4αΣΚ01/Ρ01).
Αυτόωωτθ μικρι
προκικθ
εγκολποφμενθ ςε
ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου
άξονα (2-ΣΚ01/Ρ01,

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ


ΠΟΟΣΘΣ
Α

4

5

ΤΕΜ.

2

ΤΕΜ.

2

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

3
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ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛ
Ο

%

ΠΟ
Ο

ΤΝΟΛΙΚ
Θ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
(€)

6

7=5X6

8

9=7X8

10=7+9

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€)
ΣΙΜΘ

ΦΠΑ (€)
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5

6

7

8

9

10

2-ΣΚ01/Ρ02, 2ΣΚ01/Ρ03).
Μικρι προκικθ
εγκολποφμενθ ςε
ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με πόρτα
περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου
άξονα, με διπλό
κφλακα ωιλοξενίασ
εκκεμάτων (1ΣΚ01/Ρ01-Ρ02, 1ΣΚ01/Ρ03-Ρ04, 1ΣΚ01/Ρ05-Ρ06, 1ΣΚ01/Ρ07-Ρ08, 1ΣΚ01/Ρ09-Ρ10).
Μεγάλθ προκικθκϊδωνασ με
ςυρόμενο
μθχανιςμό
ανοίγματοσ
προκθκϊν βαρζωσ
τφπου(7-ΣΚ03/Ρ09,
2-ΣΚ02/Ρ05).
Μικρι προκικθκϊδωνασ με
ςυρόμενο
μθχανιςμό
ανοίγματοσ
προκθκϊν βαρζωσ
τφπου (2-Ρ12, 7Ρ01, 7-Ρ02, 7ΣΚ01/Ρ04, 7ΣΚ01/Ρ05).
Αυτόωωτθ μικρι
προκικθ-κϊδωνασ
με ςυρόμενο
μθχανιςμό
ανοίγματοσ
προκθκϊν βαρζωσ
τφπου (2-Ρ13, 2Ρ14 , 2-Ρ15).
Μικρι προκικθκϊδωνασ με
ςυρόμενο
μθχανιςμό
ανοίγματοσ
προκθκϊν βαρζωσ
τφπου με κρυωό
χϊρο ωωτιςμοφ ςτθ
βάςθ (7-ΣΚ01/Ρ06,
7-ΣΚ02/Ρ07).
Μεγάλθ
αυτοϊςτάμενθ,
αυτόωωτθ προκικθ
με περίοπτθ κζαςθ
και με πόρτα
περιςτρεωόμενθ
περί κατακόρυωου
άξονα (4γ-Ρ11, 4γΡ12, 4γ-Ρ13).

ΤΕΜ.

5

ΤΕΜ.

2

ΤΕΜ.

5

ΤΕΜ.

3

ΤΕΜ.

2

ΤΕΜ.

3
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11

12

13

14

15

16

17

Ρροκικθ-κϊδωνασ
με ανυψωτικό
μθχανιςμό
ανοίγματοσ (4γΣΚ05/Ρ14, 4γΣΚ05/Ρ15, 4γΣΚ05/Ρ16, 6ΣΚ01/Ρ02, 6ΣΚ01/Ρ03, 6ΣΚ02/Ρ04, 6ΣΚ02/Ρ05).
Ρροκικθ με
χειροκίνθτο τρόπο
ανοίγματοσ (4γΣΚ04/Ρ09 , 4γΣΚ04/Ρ10 , 6ΣΚ01/Ρ01, 6ΣΚ03/Ρ06, 6ΣΚ03/Ρ07, 7ΣΚ02/Ρ08, 4 χωρίσ
αρίκμθςθ ςτα
βάκρα 4β-Β01, 7Κ03, 7-Κ04, 7-Κ05).
Σφςτθμα πζντε (5)
αυτόωωτων
προκθκϊν με
MDFυπόβαςθ (4βΣΚ02/Ρ03-Ρ07).
Σφςτθμα ζξι (6)
αυτόωωτων
προκθκϊν
εγκολποφμενων ςε
ςφνκετθ καταςκευι
MDF, με δφο πόρτεσ
περιςτρεωόμενεσ
περί κατακόρυωου
άξονα (2-ΣΚ02/Ρ06Ρ11).
Ειδικι καταςκευι –
κφλακασ υποδοχισ
εκκεμάτων
«Αγροτικισ
οικονομίασ» (4αΚ01).
Καταςκευι MDF:
ςφνκετοσ κφλακασ
υποδοχισ
προκθκϊν και
εποπτικοφ (1ΣΚ01/Κ06+2ΣΚ01/Κ01, 2ΣΚ02/Κ02+Κ03, 4αΣΚ01, 4β-ΣΚ03, 4γΣΚ04/Κ03, 6ΣΚ01/Κ01, 6ΣΚ02/Κ02, 6ΣΚ03/Κ03, 7ΣΚ01/Κ09).
Αυτοϊςτάμενο
βάκρο MDF με
εκκζματα (4β-Β01,
4β-Β02, 4γ-Β03, 7-

ΤΕΜ.

7

ΤΕΜ.

10

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

9

ΤΕΜ.

4
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

ΣΚ02/Κ12).
Γυάλινο
προςτατευτικό
ςτθκαίο (1-Κ05).
Διαχωριςτικό
πανζλοMDF (7ΣΚ01/Κ17, 7ΣΚ01/Ε05).
Ειδικι καταςκευι
MDF με μεταλλικό
ςκελετό για
ανάρτθςθ λίκινων
εκκεμάτων (2-Κ04).
Ρετάςματα MDF
που παραπζμπει ςε
ςχιμα W – Τμιμα
ατομικϊν δράςεων
(6-Κ05).
Ειςαγωγικι
αυτόωωτθαυτοϊςτάμενθ
πινακίδα ενότθτασ
(1-Ε12 , 4α-Ε01, 4βΕ05, 4γ-Ε11, 6-Ε01,
7-Ε02, 7-Ε03).
Αυτόωωτθplexiglass
πινακίδα
εποπτικοφενταγμζν
θ ςεςφνκετθ
καταςκευθ MDF (1ΣΚ01/Ε13, 2ΣΚ01/Ε01, 2ΣΚ02/Ε02, 2ΣΚ02/Ε03, 2ΣΚ02/Ε04, 2ΣΚ02/Ε05, 2ΣΚ02/Ε06, 2ΣΚ02/Ε13, 7ΣΚ01/Ε01 , 7ΣΚ01/Ε04).
Αυτόωωτο
αναρτϊμενο
εποπτικό plexiglass
διαμορωωμζνο ςε
καμπφλθ (6-Ε03, 6Ε05, 6-Ε07).
Μεγάλο αυτόωωτο
εποπτικόκαταςκευι από
γυαλί (4α-ΣΚ01/Ε04
, 4β-ΣΚ03/Ε08, 4βΕ10, 4γ-ΣΚ05/Ε14).
Αναρτϊμενθ
πινακίδα MDF
ανάρτθςθσ
εποπτικοφ (2-Ε08 ,
2-Ε09 , 2-Ε10 , 2-Ε11
, 4α-Ε02, 4β-Ε06,
4β-Ε07, 4β-Ε09, 4γΕ12, 4γ-Ε13, 4γΕ15,6-Ε11).

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

2

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

2

ΤΕΜ.

7

ΤΕΜ.

10

ΤΕΜ.

3

ΤΕΜ.

4

ΤΕΜ.

12
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Αυτοϊςτάμενθ
λεηάντα από
ανοξείδωτθ
λαμαρίνα με
plexiglass (2-Ε07).

27

ΤΕΜ.

1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ)
ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ (ολογράωωσ)

Επιλεχκείσ τρόποσ πλθρωμισ
(ςφμφωνα με το άρθρο 5.1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
ΤΜΒΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

Στθ Χαλκίδα ςιμερα, …………, θμζρα, ………… *ςυμπληρϊνεται η ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ+
μεταξφ:
ΑΦΕΝΟΣ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, και ειδικότερα τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων Ευβοίασ του Υπουργείου
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ οποία εδρεφει ςτθν Χαλκίδα και εκπροςωπείται νόμιμα από
...................,εωεξισ καλοφμενθ «Ανακζτουςα Αρχι»,
ΑΦΕΤΕΟΥ του…………, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ(ι τθσ Ζνωςθσ εταιρειϊν) με τθν επωνυμία
………… και τον διακριτικό τίτλο………… που εδρεφει ςτθν…………, εωεξισ καλοφμενοσ «Ανάδοχοσ»
Συμωϊνθςαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα:
Το αω’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο α ν α κ ζ τ ε ι ςτον αω’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ»,
για τθν Καταςκευι, προμικεια, μεταωορά και τοποκζτθςθ των προκθκϊν και λοιπϊν μουςειακϊν
καταςκευϊν για τθ διαμόρωωςθ του εκκεςιακοφ κελφωουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ
«Αρζκουςα», κακϊσ και των υποβάςεων του εποπτικοφ υλικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν
ωωτιςτικϊν όλων των ανωτζρω, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) ςτθ με αρ. …………/201.. Διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ αυτισ,
(β) ςτθν τεχνικι και οικονομικι προςωορά του Αναδόχου, όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν Διακιρυξθ
(γ) ςτθν κείμενθ νομοκεςία και
(δ) ςτθν με αρ. …………απόωαςθ κατακφρωςθσ και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιωφλαχτα τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, με τουσ εξισ
όρουσ και ςυμωωνίεσ:
ΑΡΘΡΟ 1:
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι, προμικεια, μεταωορά και
τοποκζτθςθ των προκθκϊν και λοιπϊν μουςειακϊν καταςκευϊν για τθ διαμόρωωςθ του εκκεςιακοφ
κελφωουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ, κακϊσ και των υποβάςεων του εποπτικοφ υλικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν ωωτιςτικϊν όλων των παραπάνω, ςφμωωνα με τισ
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ και ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραωζσ, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςθκόντωσ και εντζχνωσ
απαλλαγμζνο ελαττωμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ.
ΑΡΘΡΟ 2:
Γενικζσ Τποχρεϊςεισ Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν προμικεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεφκυνοσ για τθν
ολοκλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπράττει με
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που
δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με
τουσ μελετθτζσ τθσ Μουςειολογικισ - Μουςειογραωικισ Μελζτθσ κακϊσ και τθσ Μελζτθσ Φωτιςμοφ
για παροχι διευκρινίςεων. Στο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οωείλει
να ςυνεργάηεται και με τουσ αναδόχουσ άλλων επιμζρουσ ζργων που λαμβάνουν χϊρα ςτο πλαίςιο
τθσ Ρράξθσ “Οργάνωςθ μόνιμθσ ζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ ‘Αρζκουςα’” , π.χ.
θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν, καταςκευϊν οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κ.λπ., ςτο μζτρο που θ
τοποκζτθςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςυναρτάται και με δικζσ τουσ εργαςίεσ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα
μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι περιγράωεται ςτα
ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του,
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, ωόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςωάλιςτρα, αςωαλιςτικζσ κρατιςεισ ι
επιβαρφνςεισ, ζξοδα και αςωάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και
όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον
χρόνο υπογραωισ του Συμωωνθτικοφ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Το
προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα
οχιματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να είναι αςωαλιςμζνα.
Ο Ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ οωείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα
όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορωϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που
αωοροφν τθν παροχι τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ οωείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε απαίτθςθ για ηθμίεσ που
προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν, κακϊσ και ζναντι
οποιωνδιποτε απαιτιςεων, διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που προζρχονται από αυτζσ ι
ςε ςχζςθ με αυτζσ.
Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ κα
διεξάγονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρενοχλοφν αδικαιολόγθτα και καταχρθςτικά τθν θρεμία
του κοινοφ.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν προμικεια με αςωαλι τρόπο και ςφμωωνα με τουσ
νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που
αωοροφν τθν υγεία και αςωάλεια των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ επαγγελματικοφ κινδφνου, και
να προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςωαλείασ που αυτά
προβλζπουν.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά
και ομαδικά εωόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςωαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά : κράνθ,
γυαλιά προςταςίασ, ηϊνεσ αςωαλείασ, ποδιζσ, γάντια, κλπ.
Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςωάλεια των εργαηομζνων ςτα
ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςωαλείασ και θ
τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται
από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα
εωαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και εντολζσ των
διαωόρων αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςωαλείασ κλπ. που απευκφνονται ι
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταςκευι, προμικεια, ωφλαξθ και χριςθ του
εξοπλιςμοφ που απαιτείται (οχιματα, κιβϊτια κλπ) για τθν προςικουςα παροχι τθσ προμικειασ και
ευκφνεται για κάκε ηθμία του.
Σθμειϊνεται ότι τα πρότυπα εωαρμογισ κα υποδειχκοφν κατ’ αρχιν, τουλάχιςτον ζναν μινα πριν τθν
πρϊτθ τμθματικι παράδοςθ, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, παρουςία και εκπροςϊπου των μελετθτϊν τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ,
ϊςτε να υποδειχκοφν τυχόν ανάγκεσ διόρκωςθσ, βελτίωςθσ κ.λπ. Μετά από τθν ζγκριςι τουσ από τθν
Ανακζτουςα Αρχι βάςει ςχετικοφ πρακτικοφ/ειςιγθςθσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ, κα ακολουκιςει θ οριςτικι μεταωορά και παράδοςθ των ανωτζρω προτφπων εωαρμογισ
ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Χαλκίδασ «Αρζκουςα». Θ μετάβαςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κα βαρφνουν τον
Ανάδοχο.
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15. Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3:
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
1. Για τθν υπογραωι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’
αρ. …………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………του …………ςυνολικοφ φψουσ
…………€ που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με τα οριηόμενα ςτο
ν.4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μζχρι τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ όπωσ αυτι
πιςτοποιείται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία.
2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του
μζρουσ του τμιματοσ των προμθκειϊν που παραλιωκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναωζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 τθσ παροφςασ, των παρατθριςεων και του
εκπρόκεςμου.
3. Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμωωνίασ
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997
(Αϋ139) και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.
4. Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει:
α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016,
β. ςε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 3Α:
Εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ
Μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ και προκειμζνου να επιςτραωεί θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατακζτει εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ και
Συντιρθςθσ ποςοφ ζωσ το 2% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, θ
οποία κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ.
Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι ζχει θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των
πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ και διάρκεια ιςχφοσ ……… *ςυμπληρϊνεται κατά την υπογραφή τησ
ςφμβαςησ ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν το Παραρτήματοσ Α τησ διακήρυξησ ή ςφμφωνα
με την τεχνική προςφορά του Αναδόχου αν ανζφερε μεγαλφτερη+ και καλφπτει τθν εγγφθςθ για ςυντιρθςθ,

διάκεςθ ανταλλακτικϊν, αποκατάςταςθ ηθμιϊν κλπ.
ΑΡΘΡΟ 4:
Σίμθμα - Σρόποσ πλθρωμισ
1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ/υπθρεςίασ (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμωωνα με τθν οικονομικι προςωορά του θ
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ …………€ (ολογράωωσ: …………
Ευρϊ) πλζον Φ.Ρ.Α. …………%[όςο ιςχφει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμήσ+
2.

Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ.

3.

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου όπωσ αυτζσ
απορρζουν από τθ Διακιρυξθ, τθν προςωορά του και τισ ςυνκικεσ του ζργου όπου κα
πραγματοποιιςει τθν προμικεια.

4.

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………………. €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ..... % (αξία χωρίσ ΦΡΑ: € ……………………. ΦΡΑ : ………………….€).Θ
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πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ:
*ανάλογα με τη δήλωςη του Αναδόχου ςτην οικονομική προςφορά του επιλζγεται ζνασ από τουσ κάτωθι
τρόπουσ:+








147

148

α.1) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
α.2) Τμθματικι εξόωλθςθ απολογιςτικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια
υλικϊν κάκε ωάςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 6.1 τθσ Διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν
πρϊτθ τμθματικι παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι των προτφπων εωαρμογισ των προσ
προμικεια καταςκευϊν, ο ανάδοχοσ κα λάβει τθν αμοιβι που προκφπτει από τθν
υποβλθκείςα οικονομικι προςωορά και ζωσ του 30% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του.
β.1) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ
Φ.Ρ.Α. , με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαωορά μεταξφ του
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του
υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ
ελζγχου και τθν εξόωλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν
οριςτικι
παραλαβι
των
υλικϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόωλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί
τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων
του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ147 το οποίο κα παραμζνει
ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ148.
β.2) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοςτοφ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.,
ζναντι ιςόποςθσ εγγφθςθσ, θ οποία κα καλφπτει τθ διαωορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμωωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν υπογραωι τθσ
ςφμβαςθσ και κατόπιν αιτιματοσ του Αναδόχου και τρεισ (3) τμθματικζσ πλθρωμζσ με τθν
οριςτικι παραλαβι κάκε τμθματικισ παράδοςθσ τθσ προμικειασ. Θ προκαταβολι είναι
ζντοκθ από τθσ καταβολισ τθσ, επιβαρυνόμενθ με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ διάρκειασ κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ, προςαυξθμζνο κατά
0,25 μονάδεσ. Ο τόκοσ παρακρατείται από κάκε επόμενθ τμθματικι πλθρωμι προσ τον
Ανάδοχο. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ γίνεται τμθματικά με παρακράτθςθ από κάκε
πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο ποςοςτοφ τθσ λθωκείςασ προκαταβολισ, ίςου με το ποςοςτό τθσ
πλθρωμισ
επί
τθσ
ςυνολικισ
ςυμβατικισ
αξίασ
τθσ
παροφςασ.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόωλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί
τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων
του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ

Βλ. Απόωαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εωαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροωι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
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προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ149 το οποίο κα παραμζνει
ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ150.
5.

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου για τθν πϊλθςθ αγακϊν,
γ) ωορολογικι και αςωαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ
δ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Τα προβλεπόμενα από τισ ωορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν
άρκρο. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςωαλιςτικι ειςωορά και κράτθςθ υπζρ
Νομικϊν Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Θ
κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ βάςει του
Ν.4172/2013. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: α) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ
Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ β) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ και γ) Κράτθςθ 0,02 % υπζρ του Δθμοςίου, βάςει τθσ παρ.6 του
άρκρου 36 του Ν.4412/2016, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Ρρομθκειϊν.Οι κρατιςεισ υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται
με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου.
Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων ςτον Τφπο βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5:

Σόποσ, Σρόποσ και Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Προμικειασ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν προμικεια, ςτον τόπο που υποδεικνφει θ Ανακζτουςα Αρχι,
δθλαδι ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ “Αρζκουςα”, εντόσ ............
από τθν υπογραωι τθσ παροφςασ, δθλαδι μζχρι …………, και ειδικότερα ςε τρεισ (3) κατά μζγιςτο αρικμό
τμθματικζσ ωάςεισ, όπωσ προβλζπει θ Διακιρυξθ και περιγράωονται παρακάτω, ι όπωσ αλλιϊσ προκφπτει
από τθν προςωορά του αναδόχου.
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ, γίνεται από τριμελι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, θ οποία
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ και τθ διενζργεια του ελζγχου των παραδοτζων, μπορεί να καλείται να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των παραδοτζων γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο:
Με τον ςυνδυαςμό μακροςκοπικοφ ελζγχου και πρακτικισ δοκιμαςίασ, ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ
από τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και τθν παροφςα Σφμβαςθ τεχνικζσ προδιαγραωζσ. Ο ζλεγχοσ των
παραδοτζων προτφπων (Αϋ ωάςθ – πρϊτθ τμθματικι παράδοςθ) κα γίνει καταρχιν ςτισ εγκαταςτάςεισ
του Αναδόχου από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, παρουςία και εκπροςϊπου των
μελετθτϊν τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε αωοφ γίνουν τυχόν διορκϊςεισ και διαςωαλιςτεί θ ποιοτικι
και λειτουργικι τουσ αρτιότθτα, να μεταωερκοφν ςτον τελικό χϊρο παράδοςθσ και εγκατάςταςισ τουσ.
149

150

Βλ. Απόωαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εωαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροωι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
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Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ
εξζταςθ κατϋ ζωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράωεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζωεςθ εξζταςθσ.
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ
μθνόσ από το χρόνο τθσ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ, όπωσ οι παραδόςεισ κακορίηονται κατωτζρω :
Ρρϊτθ τμθματικι παράδοςθ: ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ
Δεφτερθ τμθματικι παράδοςθ: ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ
Τρίτθ τμθματικι παράδοςθ:
ςε είκοςι (20) μινεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ
αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται ωσ άνω και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν.
4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ
θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό,
ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ151
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οωείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να ανταποκρίνεται ςε οποιαδιποτε βλάβθ ςε χρόνο ............... που δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποωαίνεται για τθν ςυμμόρωωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρωωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποωαινόμενο όργανο.
Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ152 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο των ....... μθνϊν ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Άρκρο 6 τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ.
151
152

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
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β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ
του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία,
από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροωισ τθσ, με το ιςχφον κάκε ωορά επιτόκιο για
τόκο υπερθμερίασ *η περίπτωςη αυτή ςυμπληρϊνεται εφόςον προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ+.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο153 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εωόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε ωορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *η περίπτωςη αυτή ςυμπληρϊνεται εφόςον
προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ+.

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6:
Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ τροποποίθςθ μθ ουςιωδϊν όρων, όπωσ αυτοί αναωζρονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί
κατόπιν αποωάςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γίνεται αποδεκτι από τον Ανάδοχο.

153

Άρκρο 207 του ν. 4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 7:
Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν
επίλυςθ οποιαςδιποτε διαωοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ζχουν τα Δικαςτιρια
τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Κατά τα λοιπά εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016.
Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αωοφ αναγνϊςκθκε υπογράωεται νομίμωσ από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.
Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δφο παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ………… και ζνα λαμβάνει ο
Ανάδοχοσ.
ΤΑ ΜΕΘ

ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΛΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΔΘΜΟΣΛΟ

Ο/Θ Διευκυντισ/ρια

*ςυμπληρϊνεται το ονοματεπϊνυμο του Αναδόχου ή
επωνυμία του νομικοφ προςϊπου/ζνωςησ και του
νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν και τίθεται υπογραφή+
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε: ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει:
-

-

-

-

Να διακζτει και να χρθςιμοποιεί το ςυνεργείο του μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ).
Να διακζτει όλο τον απαιτοφμενο για τθν εγκατάςταςθ των προκθκϊν και των εκκεςιακϊν
καταςκευϊν εξοπλιςμό και εργαλεία.
Να διατθρεί τον πιο πάνω εξοπλιςμό κακαρό και ςε καλι κατάςταςθ και να αποκακιςτά τυχόν
ελλείψεισ του χωρίσ κακυςτζρθςθ.
Να ςυμμορωϊνεται με τισ εντολζσ των επιβλεπόντων.
Να ςυντονίηει τισ εργαςίεσ του μαηί με τα άλλα ςυνεργεία των οποίων οι εργαςίεσ κα πρζπει να
προθγθκοφν ι να ακολουκιςουν, ϊςτε να μθν παρουςιαςκοφν εμπόδια, κακυςτεριςεισ και
κακοτεχνίεσ ςτθν διαδοχι των εργαςιϊν και τθσ εγκατάςταςθσ των προκθκϊν και των λοιπϊν
εκκεςιακϊν καταςκευϊν.
Να αντικακιςτά με δικι του δαπάνθ οποιαδιποτε εργαςία ι υλικό, που μπορεί να οωείλεται ςτθν
κακι εωαρμογι εγκατάςταςθσ των προκθκϊν και των λοιπϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν. Στθν
περίπτωςθ που θ κακοτεχνία μπορεί να αποκαταςτακεί και αωοφ ςυμωωνιςει θ Υπθρεςία με
αυτό, ο Ανάδοχοσ μπορεί να προβεί ςε αυτζσ τισ ενζργειεσ εωόςον αυτζσ δεν αποβαίνουν ςε
βάροσ τθσ αιςκθτικισ εμωάνιςθσ ι τθσ αντοχισ και οπωςδιποτε χωρίσ να τροποποιείται θ
λειτουργία τθσ καταςκευισ.
Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί από τον Ανάδοχο ϊςτε να μθν προκλθκεί κατά τθ διάρκεια των
εργαςιϊν τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ οποιαδιποτε βλάβθ ςτισ τοιχοποιίεσ ι ςε άλλο ςτοιχείο
του Μουςείου και κατά τθ διάρκεια των ωορτοεκωορτϊςεων των προμθκειϊν ςτον περιβάλλοντα
χϊρο του Μουςείου. Στθν περίπτωςθ που προκλθκοφν βλάβεσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν
εγκατάςταςθσ ι κατά τθ διάρκεια των ωορτοεκωορτϊςεων υπό ευκφνθ του Αναδόχου θ
οικονομικι ευκφνθ αποκατάςταςισ τουσ βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ οωείλει μετά το πζρασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ να αωιςει το εργοτάξιο κακαρό
και τακτοποιθμζνο και να απομακρφνει με δικι του ευκφνθ υλικά που αωοροφν ςε ςυςκευαςίεσ ι
ςε εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ των προκθκϊν και των λοιπϊν εκκεςιακϊν
καταςκευϊν.

Για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ των προκθκϊν και των λοιπϊν
εκκεςιακϊν καταςκευϊν πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προδιαγραωζσ που αναωζρονται ςτο Ραράρτθμα Α
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ:

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ

Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα154).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα155) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ156.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………157 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
β)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
γ)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
158
.......................…………………………………..
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνίαα) .....................
Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ ..................................................... 159
τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ ωορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............160
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....................θμζρεσ 161 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 162.
ι

154
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
155
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
156
Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το
2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράωεται ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 72 ν. 4412/2016).
157
ο.π. υπος. 3.
158
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
159
Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016.
160
Εωόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αωορά ςε προςωορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, ςφμωωνα
με τα οριηόμενα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςωορά.
161
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
162
ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ,
όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 ν. 4412/2016).
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ
μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ163.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα, ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε164.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι)

163
Άρκρο 72 ν. 4412/2016.
164
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ. ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”,
ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνίαα) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαωζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ8)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
1
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
2
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
3
Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
4
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
5
Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
6
Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016.
7
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
8
9
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι)
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Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για λιψθ προκαταβολισ ποςοςτοφ …..% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του/ων τμιματοσ/των .. 5/ τθσ υπ αρικ .....
ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμωωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ /
Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ
Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα) και τθν υπ’ αρικμ…….. απόωαςθ κατακφρωςθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ8)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
1
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Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι)

9
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι λειτουργία του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ. ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”,
ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνίαα) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαωζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
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Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016.
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΗΑΗΟ
ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ)
Η Αναθζτουςα Αρχή δημιουργεί το ΕΕΕ (ςυμπληρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλληλα πεδία) μζςα από
την ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.

Σελίδα 89

ΑΔΑ: 7ΑΛ64653Π4-7Λ5

18PROC003512743 2018-08-01
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ:
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Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»
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Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ΄
του ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το αρ. 8 παρ. 2 περ. β΄ υποπ. γγ΄του π.δ/τος 123/2012) και σε συνέχεια
μεγάλου αριθμού έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρχή, σχετικά με την
ορθή εφαρμογή και συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη της παρούσας Κατευθυντήριας
Οδηγίας με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/
αναθετόντων φορέων, καθώς και των οικονομικών φορέων, κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των εν λόγω
εντύπων.
Η παρούσα Οδηγία εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. 15 (αρ. πρωτ. 5797/25.11.2016) Κατευθυντήριας
Οδηγίας (Κ.Ο.) της Αρχής, η οποία εκπονήθηκε κατ΄ αντιστοιχία με τις Οδηγίες του Παραρτήματος 1 του
Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7(ΕΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, καθώς, κατά το χρόνο έκδοσης τόσο του ΤΕΥΔ όσο και της Κ.Ο. 15, δεν
ήταν δυνατός ο εντοπισμός του συνόλου των επιμέρους ζητημάτων, τα οποία ήταν δυνατόν να ανακύψουν
κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.
Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφέρονται καταρχάς στη συμπλήρωση
των τυποποιημένων εντύπων του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τη με αρ. 158/2016 Απόφαση
της Αρχής (3698/ Β) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ) της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016
αντίστοιχα, καθώς ακολουθούν την ίδια δομή και διάρθρωση. Σημειώνεται, επίσης, ότι η οπτική απεικόνιση
των πινάκων έχει ληφθεί από το ΤΕΥΔ και συνεπώς, διαφοροποιείται, εν μέρει, από τα αντίστοιχα πεδία του
ΕΕΕΣ.
Ως προς τη δυνατότητα συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ από αναθέτουσες αρχές/οικονομικούς φορείς, μέσω της
δωρεάν πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/tools/espd σημειώνεται ότι η
αποτύπωση του τυποποιημένου εντύπου του ΕΕΕΣ στις φόρμες της εν λόγω πλατφόρμας διαφοροποιείται, εν
μέρει, ως προς τη δομή σε σχέση με το έντυπο καθεαυτό, όπως αυτό εγκρίθηκε με τον ως άνω Εκτελεστικό
Κανονισμό, ωστόσο, οι οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα καταλαμβάνουν και τη συμπλήρωση των
αντίστοιχων πεδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι η διαφορετική, σε ορισμένα πεδία, ορολογία που χρησιμοποιείται τόσο στο
τυποποιημένο έντυπο του ΕΕΕΣ όσο και στις αντίστοιχες φόρμες της ως άνω πλατφόρμας 1 σε σχέση με την
ορολογία που χρησιμοποιείται στο ΤΕΥΔ, οφείλεται στο γεγονός ότι το επίσημο ελληνικό κείμενο του ως άνω
Εκτελεστικού Κανονισμού έχει υιοθετήσει τη διατύπωση του κειμένου των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ, ως αυτά είχαν στην αρχική έκδοσή τους, ήτοι πριν την επίσημη διόρθωσή τους 2.
Ήδη, η Αρχή έχει αποστείλει επίσημο αίτημα διόρθωσης του ελληνικού κειμένου του Εκτελεστικού
Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έκδοση του επίσημου διορθωτικού, με το οποίο
θα αντιμετωπιστεί το ως άνω ζήτημα της χρήσης διαφορετικής ορολογίας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της παρούσας να αποτυπώνεται με
όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των αναθετουσών
αρχών και των οικονομικών φορέων, τη διευκόλυνση του έργου τους, αλλά και την εύρυθμη και
αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο να αποτελεί ένα
χρηστικό εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Για τις ανάγκες της παρούσας Κατευθυντήριας Οδηγίας και για την αποφυγή επαναλήψεων, όπου εφεξής στο
κείμενο αυτής αναφέρεται ο όρος “αναθέτουσες αρχές” νοούνται και οι αναθέτοντες φορείς και όπου
αναφέρεται ο όρος “συμβάσεις” νοούνται τόσο οι δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι όσο και οι συμβάσεις
του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ενδεικτικά: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) αντί Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/
παρτίδες αντί τμήματα/ όμιλοι οικονομικών φορών αντί ενώσεις οικονομικών φορέων/ δημόσιες προμήθειες αντί
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων/ έγγραφα προμήθειας αντί έγγραφα διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κλπ.
2 Πρβλ. Διορθωτικό Έγγραφο (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 120 έως 204) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Διορθωτικό Έγγραφο
(ΕΕ L 311 της 17.11.2016, σ. 26 έως 117) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
1
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Ακολουθούν γενικές επισημάνσεις και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης επιμέρους πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ)3, εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση
της Αρχής (Β 3698), αποτελεί πρότυπο έγγραφο σύμβασης με δεσμευτική ισχύ 4, και χρησιμοποιείται
υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του
ν.4412/2016, των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία 5 είναι κατώτερη από τα όρια των
περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και ανώτερη των 20.000€ 6, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να
χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν
λόγω Βιβλίου, των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία είναι κατώτερη από τα όρια των
περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 308.
1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) εγκρίθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7(ΕΕ) της
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, στο Παράρτημα 1 του οποίου περιλαμβάνονται γενικές Οδηγίες
εφαρμογής, ενώ στο Παράρτημα 2 περιέχεται το τυποποιημένο έντυπο του ΕΕΕΣ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ν. 4412/2016 (άρ. 79 παρ. 1 & 3), το ΕΕΕΣ γίνεται
αποδεκτό υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του
Βιβλίου Ι, των οποίων η συνολική εκτιμώμενη αξία 7 είναι ίση ή ανώτερη των ορίων των περιπτώσεων (α), (β)
και (γ) του άρθρου 5, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ως προς τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου, των οποίων η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι ίση
ή ανώτερη των ορίων των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, ισχύουν τα ακόλουθα:
 εάν είναι αναθέτουσες αρχές, τότε, υποχρεωτικά χρησιμοποιούν το ΕΕΕΣ για την προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και των τυχόν κριτηρίων επιλογής των άρθρων 7582 που έχουν ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης 8,
 εάν δεν είναι αναθέτουσες αρχές, ωστόσο, είναι αναθέτοντες φορείς με άλλη ιδιότητα (π.χ. δημόσια
επιχείρηση ή ιδιώτης που απολαμβάνει αποκλειστικό δικαίωμα 9 για την άσκηση μίας ή περισσότερων
από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στα άρθρα 228 έως 234) τότε:

Διευκρινίζεται ότι το TΕΥΔ/ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει
πληροφορίες μόνο ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής: λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής και αντικειμενικούς
κανόνες περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων (μόνο στις κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας).
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 στην οποία παραπέμπει η εξουσιοδοτική
διάταξη έκδοσης του, δηλαδή η παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
5 Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4412/2016
6 Κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 93 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 22 περ. 86 του ν. 4441/2016 (227/Α), για την
απευθείας ανάθεση του άρθρου 118, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το ΤΕΥΔ με την με αρ. 158/2016 (Β 3698) Απόφαση της Αρχής.
7 Βλ. ομοίως υποσημείωση 7
8 Πρβλ. άρθρα 305 και 307 ν. 4412/2016
9 Πρβλ. άρθρο 224 παρ. 1 & 2 ν. 4412/2016.
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 υποχρεωτικά χρησιμοποιούν το ΕΕΕΣ, όταν κάνουν χρήση λόγων αποκλεισμού ή/ και
κριτηρίων επιλογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, για την προκαταρκτική απόδειξη αυτών 10
 δεν χρησιμοποιούν το ΕΕΕΣ, εφόσον επιλέξουν να μην θέσουν στα έγγραφα της σύμβασης
λόγους αποκλεισμού ή κριτήρια επιλογής του Βιβλίου Ι.

1.3 Γλώσσα σύνταξης του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
Στο άρθρο 53 του ν. 4412/2016 “Περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης” ορίζεται “3. Τα έγγραφα της σύμβασης
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.”.
Στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016 “Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής”, ορίζεται: “4. Οι
προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.”
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεδομένου ότι το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αποτελεί έγγραφο σύμβασης 11 συντάσσεται
υποχρεωτικά από την αναθέτουσα αρχή στην ελληνική γλώσσα.
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κρίνει σκόπιμη τη σύνταξη του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ και σε έτερη γλώσσα,
πλην της υποχρεωτικής που είναι η ελληνική, οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι θα υποβάλλουν το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
στη γλώσσα αυτή, θα πρέπει να το συνοδεύουν με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με
τα ως άνω ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2106.

10 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση
11 Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 79 το οποίο παραπέμπει στην παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
2.1 Υποβολή
Τo ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 12 και την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής13, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης,
αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, και την παράλληλη
υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, διότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο ως άνω
κανόνας της προαπόδειξης, που εισάγει ο ν. 4412/2016, με την υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και προκαλείται
πρόσθετο διοικητικό βάρος στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 14.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στον φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» -πέραν του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ- ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν
λόγω υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και αποκλεισμού του προσφέροντος, η δε
αναθέτουσα αρχή δεν ελέγxει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην παρούσα φάση15.

2.2 Προσαρμογή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές
Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στην εκάστοτε διαδικασία σύναψης σύμβασης,
διαμορφώνοντάς το, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους (λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής),
που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να απαλείφουν, τα πεδία, των οποίων το περιεχόμενο
δεν σχετίζεται με τους όρους της συγκεκριμένης διαδικασίας 16.

2.2.1 Πεδία που δεν μπορούν να απαλειφθούν
Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απαλείψουν ορισμένα πεδία του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, καθώς η επιλογή αυτών
δεν εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια.
Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαλείψουν τα ακόλουθα πεδία:
2.2.1.1 Μέρος ΙΙ. Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα:
Όλα τα πεδία της Ενότητας Α του Μέρους ΙΙ, στα οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τους
οικονομικούς φορείς δεν δύνανται να απαλειφθούν.

Ήτοι των υποχρεωτικών και όσων δυνητικών επιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή ως όροι της εκάστοτε
διακήρυξης/ πρόσκλησης
13 Ήτοι εκείνων που επιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή, ως όροι της εκάστοτε διακήρυξης/ πρόσκλησης
14 Πρβλ. άρθρο 79 ν. 4412/2016, καθώς και την αιτιολογική σκέψη 84 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
15 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 5 σε συνδυασμό με άρθρο 103 ν. 4412/2016.
16 Επισημαίνεται ότι στη δωρεάν πλατφόρμα της Ε.Ε. η μη επιλογή κάποιου από τα μη υποχρεωτικά πεδία, έχει ως
αποτέλεσμα, να μην εμφανίζεται το συγκεκριμένο πεδίο στην τελικά παραγόμενη ηλεκτρονική φόρμα. Αντίστοιχα στο
ΤΕΥΔ, η αναθέτουσα αρχή κρίνεται σκόπιμο, για την αποφυγή σύγχυσης, ομοίως να απαλείφει τα σχετικά πεδία που δεν
συνδέονται με όρους της συγκεκριμένης διαδικασίας.
12
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Εξαίρεση αποτελεί το πεδίο που ακολουθεί:

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέγει να κάνει χρήση των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4412/2016, ήτοι να περιορίσει το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεκριμένη κατηγορία/-ες
οικονομικών φορέων από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, το πεδίο αυτό
μπορεί και προτείνεται να απαλείφεται.
2.2.1.2. Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού:
Δεν δύνανται να απαλειφθούν:
1) όλα τα πεδία της Ενότητας Α (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες)17
2) όλα τα πεδία της Ενότητας Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης)18,
3) το ακόλουθο πεδίο της Ενότητας Γ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα), όσον αφορά ειδικά στην αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού
εργατικού δικαίου19:

Πρόκειται για υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού, τους οποίους η αναθέτουσα αρχή υποχρεωτικά περιλαμβάνει στα
έγγραφα της σύμβασης και οφείλει να εξετάσει τη συνδρομή τους (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 1 ν. 4412/2016)
18 Πρόκειται, ομοίως ως άνω, για υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 2 περ. α & β ν. 4412/2016)
19 Ομοίως ως άνω (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του αρ. 39 παρ. 1
περ. β. του ν 4488/2017). Επισημαίνεται ότι στο ΕΕΕΣ υπάρχει διακριτό πεδίο, μόνο ως προς τις υποχρεώσεις του
εργατικού δικαίου, το οποίο και θα πρέπει να επιλέγεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές. Ακολουθεί
εκτενέστερη ανάλυση για το εν λόγω πεδίο κατωτέρω.
17
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2.2.1.3. Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής:

α. Ως προς τα πεδία της Ενότητας Α “Καταλληλότητα” και την υποχρεωτική συμπερίληψή τους στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,
υπό προϋποθέσεις, ακολουθεί εκτενής ανάλυση στην Ενότητα 3.4 της παρούσας.
β. Το πεδίο με αριθμ.10 της Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), το οποίο αναφέρεται στο
ποσοστό της σύμβασης που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δύναται να αναθέσει με υπεργολαβία, είναι
υποχρεωτικό και δεν μπορεί να απαλειφθεί, ήτοι:

Η δυνατότητα ανάθεσης ποσοστού της σύμβασης με υπεργολαβία εναπόκειται αποκλειστικά στη
διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα και κατ’ επέκταση η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να την
απαγορεύσει ούτε και να απαλείψει το εν λόγω πεδίο20

2.2.2.4. To Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις.
Το εν λόγω Μέρος είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί να απαλειφθεί, καθώς περιλαμβάνει τη δήλωση του
οικονομικού φορέα ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των περιεχομένων στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στοιχείων, την
υπογραφή των, κατά περίπτωση, υπόχρεων προσώπων, καθώς και την, κατά περίπτωση, παροχή
συγκατάθεσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα προς την αναθέτουσα αρχή για την άντληση
δικαιολογητικών από βάσεις δεδομένων21
2.3 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς
Η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς διενεργείται στο, ήδη προσαρμοσμένο εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, το οποίο παρέχεται κατάλληλα διαμορφωμένο από αυτήν .
Ειδικότερα:
Ως προς το ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς δύνανται:
 είτε να επεξεργάζονται και να συμπληρώνουν το ήδη διαμορφωμένο και αναρτημένο (σε
επεξεργάσιμη μορφή) από την αναθέτουσα αρχή, αρχείο
 είτε να επεξεργάζονται και να διαμορφώνουν οι ίδιοι εξαρχής το ΤΕΥΔ που είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για τη
συγκεκριμένη διαδικασία πεδία.
Ως προς το ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς δύνανται, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ε., να το συμπληρώσουν:
 είτε μέσω της λειτουργικότητας «Εισαγωγή ΕΕΕΠ», μέσω της οποίας τηλεφορτώνουν (upload) το ήδη
διαμορφωμένο από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ και, εν συνεχεία, το συμπληρώνουν
 είτε μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία απάντησης», μέσω της οποίας διαμορφώνουν εξ αρχής
το ΕΕΕΣ, επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για την εκάστοτε διαδικασία πεδία, με
βάση τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

20 Πρβλ. άρθρα 58 & 131 ν. 4412/2016
21

Πρβλ. και αναλυτικά οριζόμενα για το εν λόγω Μέρος κατωτέρω στην παρούσα.
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2.3.1 Τα πεδία του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/ και συμπληρώσεων

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων
πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές να τους καλούν προκειμένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν, όπως
οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,
τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.3.1.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, για
λόγους ασάφειας των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
ως τέτοιου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν
παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν μη ικανοποιητικές από τις
αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής τους και οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις έλλειψης υπογραφής/ών στο ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην,
κατά τα ανωτέρω, δυνατότητα συμπλήρωσης, καθώς η έλλειψη υπογραφής στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ή μη
νόμιμη/έγκυρη υπογραφή του ισοδυναμεί με μη νόμιμη/έγκυρη υποβολή του, η δε ως άνω δυνατότητα
παροχής διευκρινίσεων ή/ και συμπλήρωσης αφορά μόνο σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα/ δικαιολογητικά 22.
2.3.3 Το ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της
σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες
αρχές δεν δύνανται να αποκλείουν οικονομικούς φορείς λόγω μη συμπλήρωσης ή εσφαλμένης
συμπλήρωσης από τους τελευταίους πεδίων του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, τα οποία αφορούν σε στοιχεία που δεν
συνδέονται με όρους της διακήρυξης/ αίτησης συμμετοχής, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής,
έχουν παραμείνει στο διαμορφωθέν από τις αναθέτουσες αρχές ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς αντίστοιχα, κατά τη διαμόρφωση και
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους
όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή οι αναθέτουσες αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη της
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω πεδία.
2.3.4 Δεν υφίσταται δυνατότητα προσθήκης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών φορέων
νέων πεδίων ή τροποποίησης των υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένου και του Μέρους VI “Τελικές
Δηλώσεις”, καθώς το ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ αποτελούν τυποποιημένα/ πρότυπα έγγραφα σύμβασης με δεσμευτική
ισχύ.

22 Πρβλ. άρθρο 102 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
3.1 Μέρος I23 : Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης

Ο «κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ», που περιλαμβάνεται στο ως άνω πεδίο του
ΤΕΥΔ, ταυτίζεται με τον κωδικό του φορέα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για τους φορείς που δεν διαθέτουν
κωδικό στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στο εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται ο ειδικός κωδικός που τους έχει
χορηγηθεί για τις καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στο ως άνω πεδίο του ΤΕΥΔ, στο σημείο που αναγράφεται «Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ», συμπληρώνεται ο
αριθμός ανάρτησης της οικείας διακήρυξης ή πρόσκλησης (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
23 Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τις αναθέτουσες αρχές
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Στην Ενότητα Α στο πεδίο «Αρμόδιος ή αρμόδιοι», συμπληρώνεται το όνομα ή τα ονόματα των αρμοδίων εκ
μέρους του οικονομικού φορέα για επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, για τους σκοπούς της
συγκεκριμένης διαδικασίας, για την οποία υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. Το/α όνομα/τα αυτό/ά δεν ταυτίζονται
κατ’ ανάγκη με τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ενότητα Β του Μέρους ΙΙ, ούτε με τον υπογράφοντα το
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στο Μέρος VI “Τελικές Δηλώσεις”.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το ανωτέρω αποτελεί το μόνο πεδίο του Μέρους ΙΙ το οποίο μπορεί να διαγράψει η αναθέτουσα αρχή, καθώς
αφορά “σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20”, ήτοι επιλέγεται από την
αναθέτουσα αρχή και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς μόνο σε περιπτώσεις που η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4412/2016 και να περιορίσει
το δικαίωμα συμμετοχής στους οριζόμενος στο εν λόγω άρθρο οικονομικούς φορείς.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν πρόκειται για διαδικασία του άρθρου 20, η τυχόν μη απαλοιφή του
ανωτέρω πεδίου από την αναθέτουσα αρχή, δεν επηρεάζει το κύρος αυτής, ανεξάρτητα από τη
συμπλήρωσή του ή μη από τον οικονομικό φορέα.
Επισημαίνεται ότι όλα τα υπόλοιπα πεδία του Μέρους ΙΙ. Α. «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
δεν μπορούν να απαλειφθούν, καθώς η συμπλήρωση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά στον οικονομικό
φορέα, ο οποίος δηλώνει τις περιλαμβανόμενες σε αυτά πληροφορίες.
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Στο ως άνω πεδίο, ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν
ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν την ένδειξη «ΝΑΙ», καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5
του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν 24, η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε
συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον μοναδικό, επί της παρούσης, εθνικό 25 “επίσημο
κατάλογο”26 που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8327 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος
εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου,
και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών
φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος
σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο
κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού
οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί
συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε επίσημο
κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία α έως ε που παρέχονται στο αμέσως
ακόλουθο πεδίο28, ήτοι:

Πρβλ. περ. 31 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4441/2016 και ισχύει
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, η εν λόγω εγγραφή δεν επιβάλλεται στους
οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη και
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
26 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ βάση της περ. 31
της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι “5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. "ενημερότητα πτυχίου", η οποία, σε συνδυασμό
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά "επίσημο κατάλογο
αναγνωρισμένων εργοληπτών" ....και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα
επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς....”
27 Πρβλ. και αντίστοιχο άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
28 Άλλως συμπληρώνει την ένδειξη «ΟΧΙ» και δεν συμπληρώνει τις ερωτήσεις που ακολουθούν στα στοιχεία α έως ε.
24
25
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Ειδικότερες διευκρινήσεις:
 Στην ερώτηση υπό στοιχείο (α) αναγράφεται η ονομασία του επίσημου καταλόγου ή του πιστοποιητικού
εγγραφής, καθώς και ο οικείος αριθμός εγγραφής ή πιστοποίησης του οικονομικού φορέα.
 Η ερώτηση υπό στοιχείο (β) συμπληρώνεται μόνο αν το πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά σε εθνική
βάση δεδομένων29 και η αναθέτουσα αρχή δύναται να το αντλήσει από την εν λόγω βάση δεδομένων.
 Στην ερώτηση υπό στοιχείο (γ) συμπληρώνονται τα δικαιολογητικά, στα οποία βασίζεται η εγγραφή στον
κατάλογο, καθώς και η κατάταξη σε αυτόν (εφόσον προβλέπεται κατάταξη όπως π.χ. στο Μ.Ε.Ε.Π.). Ειδικά οι
ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις στην εν λόγω ερώτηση συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή τους στην αντίστοιχη τάξη στο Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση 30
που καθορίζει τα απαιτούμενα, ανά τάξη, δικαιολογητικά εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και χορήγησης
ενημερότητας πτυχίου.
 Στην ερώτηση υπό στοιχείο (δ), οι οικονομικοί φορείς, απαντούν «ΝΑΙ», μόνο εάν το πιστοποιητικό
εγγραφής τους στον επίσημο κατάλογο καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής του Μέρους IV, τα οποία έχουν
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία, για την οποία υποβάλλεται το
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
 Η ένδειξη “Εάν όχι” που ακολουθεί αφορά στην ερώτηση υπό στοιχείο (δ) του παρόντος πεδίου και όχι
στην ερώτηση περί εγγραφής ή μη σε επίσημο κατάλογο. Ειδικά για το εν λόγω στοιχείο, εφόσον ο επίσημος
κατάλογος δεν καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα της εκάστοτε
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τότε συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα επιπλέον και εκείνα τα
πεδία των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV, τα οποία, αφορούν σε κριτήρια επιλογής, τα οποία απαιτούνται
από την αναθέτουσα αρχή στη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν καλύπτονται από το πιστοποιητικό εγγραφής
στον επίσημο κατάλογο.

Πρβλ. ως προς την έννοια και τα χαρακτηριστικά των «εθνικών βάσεων δεδομένων» τα αναλυτικά αναφερόμενα στο
Κεφάλαιο 4/ Ενότητα 4.1 της παρούσας «Τελικές Δηλώσεις»
30 Πρβλ. Υ.A. Αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση με αριθμ.
Δ15/οικ/15658 (ΦΕΚ Β΄ 2300/16.09.2013)
29
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Συμπληρώνεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης
διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, ήτοι συμπληρώνεται το/α όνομα/ατα του/ων
φυσικού/ών προσώπου/ων το/α οποίο/α είναι αρμόδιο/α να εκπροσωπεί/ούν τον οικονομικό φορέα είτε με
βάση τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα (π.χ καταστατικό/ΦΕΚ), είτε με βάση ειδική
εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο
της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Το/α πρόσωπο, το όνομα του/ων οποίου/ων θα συμπληρωθεί/ούν στην εν λόγω ενότητα δεν ταυτίζονται
κατ' ανάγκη με τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράψουν το Μέρος VI του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, και η μη
ταύτιση των εν λόγω προσώπων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο αποκλεισμού του οικονομικού
φορέα.
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Για την πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 31 και των κριτηρίων τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας32 ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς33.
Εξαίρεση ως προς τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων αποτελεί η περίπτωση της παρ.3
του άρθρου 78, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι «Η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων δεν
εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
υπηρεσιών34 κάτω των ορίων».
Συνεπώς, στην ανωτέρω περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην απαλοιφή του πεδίου Γ του
Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ «Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων».
Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες35.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται
Πρβλ. παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016
Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016
33 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 πρώτο εδάφιο
34 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. 9.α του ν. 4412/2016.
35 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016.
31
32
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χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται.
Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV 36, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες
των οποίων στηρίζεται37.
Το σύνολο των ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού)
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το
χωριστό ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και οι κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/ υλικών/
προϊόντων των οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους φορείς 38,
υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ), στις ικανότητες των οποίων αυτοί στηρίζονται και, συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εκ μέρους τους, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην επόμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης συγκεκριμένο κριτήριο
επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων, όπως να διαθέτει συγκεριμένες
εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης 39, τότε,
εφόσον ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα και στηρίζεται στις
ικανότητες τρίτων ως προς αυτά, ο οικονομικός φορέας που παρέχει στον προσφέροντα τις εν λόγω
εγκαταστάσεις/μηχανήματα είναι τρίτος, κατά τα προαναφερθέντα, και απαιτείται να προσκομίσει
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, στο οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τον προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής,
ήτοι διαθέτει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις/ μηχανήματα που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή.

36 και, εφόσον απαιτείται, και στα

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V του ΤΕΥΔ

37 Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Μέρος ΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 59 & 82 του ν. 4412/2016 καταργήθηκαν το άρθρο 18
του π.δ./ τος 118/2007 «Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού
προϊόντος» και το άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Προέλευση των προσφερομένων υλικών» αντίστοιχα.
39 Πρβλ. Παράρτημα ΧΙΙ/ Μέρος II: Τεχνική ικανότητα/ στοιχείο θ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
38
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους, στην ικανότητα
των οποίων δεν στηρίζεται40 ο οικονομικός φορέας

Το ως άνω πεδίο συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει
υπεργολάβους, κατά την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται.
Εάν, περαιτέρω, στηρίζεται στον υπεργολάβο και για ορισμένη/ ες ικανότητες, ήτοι σε ένα ή περισσότερα
από τα κριτήρια επιλογής του Μέρους IV, τότε συμπληρώνει μόνο την Ενότητα Γ «Πληροφορίες σχετικά με τη
στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ» και όχι την παρούσα (Δ).
Επισημαίνεται ότι και και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο οικονομικός φορέας επιπρόσθετα συμπληρώνει το
πεδίο με αριθμ. 10 της Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) του Μέρους IV, το οποίο
αναφέρεται στο ποσοστό της σύμβασης που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει με
υπεργολαβία.
Ειδικότερα, ως προς το ως άνω πεδίο της Ενότητας Δ, και εφόσον απαιτείται η συμπλήρωσή του, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη Ναι/Όχι 41 και, στην περίπτωση που συμπληρώνεται η ένδειξη
«Ναι» παρατίθεται περαιτέρω σχετικός κατάλογος των προτεινόμενων υπεργολάβων και του ποσοστού της
σύμβασης που θα αναλάβει να εκτελέσει έκαστος εξ αυτών.

Eν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή
περισσότερες ικανότητες του υπεργολάβου του, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ αυτού, ανεξάρτητα
από το ποσοστό της υπεργολαβίας και το συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην Ενότητα Γ «Στήριξη στις
ικανότητες άλλων φορέων»
41 Ως προς την υπεργολαβία πρβλ. τη με αρ. 10 ΚΟ της Αρχής με θέμα: “Θέματα που ανακύπτουν κατα τη χρηση της
υπεργολαβιας και οροι εφαρμογης της”, http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies
40
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 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ 42 για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.
 Σε περίπτωση μη υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση και
στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους II και του
Μέρους ΙΙΙ, πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν
βασίζεται ο οικονομικός φορέας, και κατά συνέπεια, εάν θα υποβληθεί από αυτούς ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
 Ωστόσο, ειδικά στις συμβάσεις έργων στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων περιλαμβάνεται ως όρος η
υποχρέωση υποβολής ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υπεργολαβίας, ήτοι και σε
περιπτώσεις ποσοστού μικρότερου του 30%.
 Σε όλες τις περιτώσεις, που απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, επισυνάπτεται
χωριστό/ά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους
εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016.
Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.

42

Πρβλ. Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ και σχετικές επεξηγήσεις
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Με τις διατάξεις του άρθρο 107 παρ. 6 του ν. 4497/2017 τροποποιήθηκε το άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν.
4412/2016 και προβλέπεται πλέον η ύπαρξη «αμετάκλητης» αντί «τελεσίδικης» καταδικαστικής απόφασης
ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού των οικονομικών φορέων για τα συγκεκριμένα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
20
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Κατά συνέπεια, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής:

 Ως προς το ΤΕΥΔ, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να προσαρμόζουν το ως άνω πεδίο του Μέρους
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, να θέτουν
τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
 Ως προς το ΕΕΕΣ επισημαίνεται, δεδομένου ότι το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο έχει εγκριθεί με τον
Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ) της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, ότι οι αναθέτουσες
αρχές δεν δύνανται να διορθώσουν το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ, ωστόσο, η σχετική αναφορά σε
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” στο ως άνω πεδίο, νοείται, ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.43
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 9 του ν. 4497/2017 προστέθηκε η
παράγραφος 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση .....».
Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώνουν στο ως άνω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ:
α) αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις - εφόσον δεν ορίζεται απευθείας σε αυτές περίοδος
αποκλεισμού, οι οποίες έχουν εκδοθεί το μέγιστο έως πέντε έτη, πριν από την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς τους44, οι δε αναθέτουσες αρχές, ομοίως, λαμβάνουν υπόψη τους για την αξιολόγηση των
οικονομικών φορέων και την επιβολή τυχόν αποκλεισμού τους από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
μόνο αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις εκδοθείσες κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα της
πενταετίας ή/και
β) αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, στις οποίες ορίζεται απευθείας περίοδος αποκλεισμού, η
οποία εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Καταρχάς επισημαίνεται, ως προς όλους τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στα
πεδία της Ενότητας Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, ότι με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 9 του ν.
4497/2017 προστέθηκε η παράγραφος 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία : «Εάν η
περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται......... στις περιπτώσεις της
παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.»

Ως προς το πεδίο που ακολουθεί επισημαίνονται τα εξής:

43 Σχετική ρητή αναφορά συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχλης). Πρβλ. και υποδείγματα

διακηρύξεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, καθώς και πρότυπα τεύχη έργων και μελετών που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της Αρχής.
44 Πρβλ.και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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Με την προσθήκη της περ. γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (τροποποίηση με το άρθρο 39, παρ.
1 του ν. 4488/2017), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού οικονομικού φορέα, η
-υπό συγκεκριμένους όρους- επιβολή προστίμου σε αυτόν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για εκείνες
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την ΥΑ 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η συμπλήρωση του ως άνω πεδίου πλέον καθίσταται υποχρεωτική, ως προς την αθέτηση
των υποχρεώσεων στον τομέα εργατικού δικαίου και, ως εκ τούτου δε δύναται αυτό να απαλειφθεί από το
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Επισημαίνεται ειδικότερα ότι:
 στο ΕΕΕΣ υπάρχει διακριτό πεδίο, μόνο ως προς τις υποχρεώσεις του εργατικού δικαίου, το οποίο
και θα πρέπει να επιλέγεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές,
 στο ΤΕΥΔ, δεδομένου, ότι στο ίδιο πεδίο περιλαμβάνεται η παραβίαση τόσο των υποχρεώσεων του
εργατικού δικαίου όσο και του περιβαλλοντικού και κοινωνικού δικαίου, η αναθέτουσα αρχή,
διαμορφώνει το εν λόγω πεδίο, ανάλογα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, σε κάθε δε
περίπτωση δεν μπορεί να απαλείψει από το εν λόγω πεδίο την αναφορά ως προς τις υποχρεώσεις
του εργατικού δικαίου.
Αναφορικά με τις λοιπές υποχρεώσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού δικαίου, αυτές διατηρούν τον
δυνητικό χαρακτήρα τους και επαφίεται στην αναθέτουσα αρχή η πρόβλεψή τους στα έγγραφα της σύμβασης
ως λόγων αποκλεισμού και κατ’ επέκταση η δήλωση αυτών στο εν λόγω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. .
Ως προς το ακόλουθο πεδίο:

[...]

Η εν λόγω δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση περί έγκαιρης
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υποβολής δικαιολογητικών δεν αναφέρεται σε προγενέστερες διαδικασίες, αλλά αφορά στη διαδικασία, στο
πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, παρά τη χρήση του ρήματος «ήταν», ήτοι ρήματος
παρελθοντικού χρόνου, καθώς εν προκειμένω πρόκειται για εσφαλμένη μετάφραση στο ελληνικό κείμενο του
Εκτελεστικού Κανονισμού του ΕΕΕΣ, αντί της ορθής «είναι».
Επισημαίνεται ότι, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η Αρχή έχει ήδη αποστείλει επίσημο αίτημα διόρθωσης του
ελληνικού κειμένου του Εκτελεστικού Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έκδοση
του επίσημου διορθωτικού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η εν λόγω διόρθωση.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 4 περ. ζ του ν. 4412/2016 αναγράφεται ορθά η
συγκεκριμένη αναφορά, με τη χρήση του ρήματος «είναι».

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Το εν λόγω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αφορά στον αμιγώς εθνικό λόγο αποκλεισμού της ονομαστικοποίησης των
μετοχών των ανωνύμων εταιρειών και συμπληρώνεται μόνο σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών, όπως
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 και 235 του ν. 4412/2016 και του γεγονότος ότι τα κατώτατα όρια για την
εφαρμογή των Οδηγιών, στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών υπολείπονται του 1.000.000,00 €,
προτείνεται η απαλοιφή του εν λόγω πεδίου του ΤΕΥΔ στις εν λόγω διαδικασίες κάτω των ορίων, ενώ ως προς
τις συμβάσεις έργων η διατήρηση ή απαλοιφή του από τις αναθέτουσες αρχές εξαρτάται από την εκτιμώμενη
αξία της υπό ανάθεση σύμβασης (άνω ή κάτω του 1.000.000,00 € αντίστοιχα).

3.4 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής.

Η αναθέτουσα αρχή, έχει τη διακριτική ευχέρεια, στα έγγραφα της σύμβασης, να επιλέξει,:
 είτε μόνο τη συμπλήρωση, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, της ενότητας α “Γενική ένδειξη για
όλα τα κριτήρια επιλογής”
 είτε την αναλυτική συμπλήρωση από μέρους τους των πεδίων των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV,
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κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω γενικής ένδειξης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής επιτρέπεται μόνο
εφόσον η τελευταία έχει δηλώσει ρητά στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης, ότι οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής”.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει αντίστοιχα το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, απαλείφοντας τις
Ενότητες Α έως Δ του Μέρους ΙV45, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους οικονομικούς φορείς.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν έχει επιλέξει τη συμπλήρωση της ως
άνω Ενότητας α «Γενική Ένδειξη», οι Ενότητες Α – Δ συμπληρώνονται ως εξής:

 Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας: Α «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ»
Οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς, στα πεδία της Ενότητας Α, συμπληρώνουν σε ποιο μητρώο από τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 είναι εγγεγραμμένοι, ανάλογα με
το είδος της υπό ανάθεση σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι στην πλατφόρμα της Ε.Ε., με την επιλογή της Γενικής Ένδειξης από την αναθέτουσα αρχή,
απαλείφονται αυτόματα όλα τα πεδία των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV.
Ως προς το ΤΕΥΔ επισημαίνεται ότι η σχετική απαλοιφή των πεδίων των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV
πρέπει να γίνεται από την αναθέτουσα αρχή στο διαμορφωμένο από αυτήν ΤΕΥΔ. Σε περίπτωση τυχόν εκ παραδρομής
διαμόρφωσης αυτού, τόσο με τη διατήρηση της Γενικής Ένδειξης όσο και με τα πεδία των Ενοτήτων Α έως Δ,
αντιμετωπίζεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.3 της παρούσας.
45
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Ειδικότερα, συμπληρώνονται κατά περίπτωση:
 εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, τα νομαρχιακά μητρώα, ή το ΜΕΕΠ, κατά περίπτωση,
και αναφορά των σχετικών στοιχείων εγγραφής,
 εάν πρόκειται για συμβάσεις εκπόνησης μελετών, το Μητρώο Μελετητών ή το Μητρώο Γραφείων
Μελετών, κατά περίπτωση και αναφορά των σχετικών στοιχείων εγγραφής,
 εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο» ή το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», κατά περίπτωση, και αναφορά των
σχετικών στοιχείων εγγραφής,
 εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών και, εφόσον οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία, συμπληρώνεται η έγκριση αυτή ή η σχετική άδεια.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπληρώνουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους, κατά
περίπτωση, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας: Α «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ»
Επισημαίνεται ότι, η συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας Α «Καταλληλότητα» για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 στις συμβάσεις έργων με την αναγραφή της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα
νομαρχιακά μητρώα, κατά περίπτωση, καθώς η εγγραφή των ημεδαπών εργοληπτικών
επιχειρήσεων στα εν λόγω Μητρώα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών, με την αναγραφή της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο
Μελετητών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, καθώς η εγγραφή των ημεδαπών
μελετητικών επιχειρήσεων σε ένα από τα εν λόγω Μητρώα, ανάλογα με το αν πρόκειται για
ατομική επιχείρηση ή για νομικό πρόσωπο, είναι, ομοίως, υποχρεωτική, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
 σε περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.

Η εν λόγω ενότητα Β μπορεί να απαλειφθεί στο σύνολό της από την αναθέτουσα αρχή, αν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Αντίθετα, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κριτήρια απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή, τα σχετικά πεδία συμπληρώνονται ως ακολούθως:
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Ως «γενικός» κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του
οικονομικού φορέα.
Ως «ειδικός» κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύμβαση.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την αναθέτουσα
αρχή δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις.46

Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται μόνο εφόσον προβλέπεται αντίστοιχος όρος στη σχετική
διακήρυξη/πρόσκληση/ έγγραφα της σύμβασης.
Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας και των συνθηκών της αγοράς κρίνεται σκόπιμο όπως το εν
λόγω πεδίο συμπεριλαμβάνεται στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ και φυσικά η εν λόγω δυνατότητα να προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ), προκειμένου να μην αποκλείονται οι
νεοσυσταθέντες οικονομικοί φορείς.
Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιλογή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Το ως άνω πεδίο συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, μόνο στην περίπτωση που στα έγγραφα της
σύμβασης έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας η
κάλυψη ορισμένης ελάχιστης αναλογίας μεταξύ στοιχείων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του
οικονομικού φορέα (π.χ. αναλογία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού).

46

Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016
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Το ως άνω πεδίο συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, μόνο στην περίπτωση που στα έγγραφα της
σύμβασης έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας
ορισμένο ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων που πρέπει να πληροί ο
οικονομικός φορέας (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν κατά την
εκτέλεση της σύμβασης ποσού τουλάχιστον ................) [συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό από την
αναθέτουσα αρχή].

Στο εν λόγω πεδίο, ειδικά ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ δηλώνουν τη μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν.
3669/2008, όπως ισχύει.
Περαιτέρω, στο εν λόγω πεδίο, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν τυχόν άλλες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,
οι οποίες ενδεχομένως έχουν προσδιοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή, πέραν
αυτών που ορίζονται ρητά στο άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
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Η εν λόγω ενότητα Γ μπορεί να απαλειφθεί στο σύνολό της από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, αν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Αντίθετα, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κριτήρια απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή, τα σχετικά πεδία συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Στα ως άνω πεδία οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν την προηγούμενη εμπειρία τους, ανάλογα με το είδος της
υπό ανάθεση σύμβασης (1α για συμβάσεις έργων/ 1β για συμβάσεις προμηθειών, γενικών υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), εφόσον στα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και
ειδικότερα ως κριτήριο τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων.
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Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα ΧΙΙ/ Μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ορίζεται ως μέγιστη
περίοδος αναφοράς, που μπορεί να ζητούν οι αναθέτουσες αρχές:
 η πενταετία για συμβάσεις έργων και
 η τριετία για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο οι συμβάσεις γενικών υπηρεσιών όσο και οι συμβάσεις
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, στο ίδιο ως άνω Παράρτημα, προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, για τη
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν στα
έγγραφα της σύμβασης ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία, ή έργων που εκτελέσθηκαν πριν από την
τελευταία πενταετία.

Στο εν λόγω πεδίο οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που
μπορεί να χρησιμοποιήσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ζητά τις εν λόγω
πληροφορίες στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) ως κριτήριο επιλογής
και ειδικότερα ως κριτήριο τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων.
Διευκρινίζεται ότι το πρώτο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 2 αφορά σε όλα τα είδη συμβάσεων (έργα,
μελέτες, γενικές υπηρεσίες και προμήθειες), σε αντίθεση με το δεύτερο εδάφιο που αφορά ειδικά στις
συμβάσεις έργων.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να προβεί σε ελέγχους στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
σχετικά με το παραγωγικό δυναμικό τους, τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτουν κλπ, σε περιπτώσεις
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σύνθετων προϊόντων ή υπηρεσιών, θα πρέπει αφενός να ορίσουν στα έγγραφα της σύμβασης την εν λόγω
απαίτηση ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση τεχνικής ικανότητας και αφετέρου να επιλέξουν
το ως άνω πεδίο στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Στο εν λόγω πεδίο οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
του παρόχου υπηρεσιών και/ ή των διευθυντικών στελεχών του, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ζητά τις εν λόγω
πληροφορίες στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) ως κριτήριο επιλογής
και ειδικότερα ως κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των οικονομικών φορέων.
Στο συγκεκριμένο πεδίο οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν, επίσης, τα στοιχεία, τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία κλπ) του προσωπικού, το οποίο πρόκειται να εκτελέσει την υπό ανάθεση
σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της «Ομάδας Έργου» στις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών ή της «Ομάδας
μελέτης» στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών47.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ Μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Α,
σημείο στ) του ν. 4412/2016, η αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου
υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης μπορεί να ορίζεται ως
αποδεικτικό στοιχείο των τεχνικών ικανοτήτων των οικονομικών φορέων, “υπό την προϋπόθεση ότι δεν
αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης”.
Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή στις αναθέτουσες αρχές ότι οι ως άνω τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικά προσόντα δύνανται να αποτελούν, σύμφωνα με τους όρους των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης, διαζευκτικά:
 είτε κριτήριο ποιοτικής επιλογής και ειδικότερα κριτήριο επαγγελματικής ικανότητας των
οικονομικών φορέων (οπότε και συμπληρώνεται το ως άνω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ) και δεν
βαθμολογείται (κριτήριο «on/ off)
 είτε κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 48, (οπότε δεν επιλέγεται από τις αναθέτουσες αρχές το ως άνω
πεδίο), και στην περίπτωση αυτή αξιολογείται και βαθμολογείται, κατά την ανάθεση της
σύμβασης,σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης από την αναθέτουσα
αρχή
σε καμία, όμως, περίπτωση και τα δύο.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε ότι η δυνατότητα του προσφέροντα να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
47

Πρβλ. άρθρο 86 παρ. 4 & 6 αντίστοιχα του ν. 4412/2016

48 Πρβλ. και άρθρο 86 παρ. 2 περ.β του ν. 4412/2106.
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υπεργολαβίας σε τρίτους, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις αναθέτουσες αρχές και για τον λόγο αυτό το εν
λόγω πεδίο δεν δύναται να απαλειφθεί.
Στο συγκεκριμένο πεδίο (10) οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν συγκεκριμένο ποσοστό της υπό ανάθεση
σύμβασης, το οποίο προτίθενται να αναθέσουν σε υπεργολάβο/ υπεργολάβους με βάση αναφοράς την
εκατοντιαία κλίμακα ποσόστωσης (πχ. 10%, 23%, 30% κλπ).
Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν.4412/2016, αφορά
μόνο στο δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων
απευθείας από τον ίδιο προσφέροντα49, υπό την έννοια ότι τα εν λόγω κρίσιμα καθήκοντα δεν μπορεί ο
προσφέρων οικονομικός φορέας να τα αναθέσει σε υπεργολάβο.
Η εν λόγω απαίτηση πάντως πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένα μόνο καθήκοντα και να ορίζεται ρητά στα
έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη εν
γένει δυνατότητα του οικονομικού φορέα να αναθέτει υπεργολαβικά άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο της
ίδιας σύμβασης.

Το πεδίο (12) της Ενότητας Γ αφορά μόνο σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και σε αυτό δηλώνονται τα
πιστοποιητικά, τα οποία βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προϊόντων, σε αντίθεση με την αμέσως
επόμενη ενότητα Δ, με την οποία και δεν θα πρέπει να συγχέεται, καθώς σε αυτήν δηλώνονται τα
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα (επιχείρησης).

Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση
ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση
αυτή.
49
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Στο παρόν πεδίο δηλώνονται τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των οικονομικών
φορέων με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/ και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Επισημαίνεται ότι η Ενότητα Δ αφορά τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς (επιχειρήσεις ατομικές ή νομικά
πρόσωπα) και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αμέσως προηγούμενη ενότητα Γ, η οποία αφορά στα προς
προμήθεια προϊόντα.
Τέλος, σημειώνεται ότι σχετικά με το σύνολο των αναφερομένων στα πεδία του Μέρους IV μπορείτε,
επιπλέον, να συμβουλευθείτε και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 “Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και έλεγχος
καταλληλότητας” (ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) της Αρχής.

3.5 Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.
Το Μέρος V συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης με κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και σε συμπράξεις καινοτομίας (δεν
αφορά σε ανοικτές διαδικασίες και συνοπτικούς διαγωνισμούς, όταν οι τελευταίοι διενεργούνται με ανοικτή
διαδικασία).
Ως εκ τούτου, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να απαλείφει το εν λόγω Μέρος από το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, σε
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργείται, ομοίως, με ανοικτή
διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ/2018-08-01
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

4.1 Τελικές δηλώσεις
Καταρχάς, επισημαίνεται ότι το εν λόγω Μέρος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να απαλειφθεί,
καθώς περιλαμβάνει τη δήλωση των οικονομικών φορέων, ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των
περιεχομένων στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στοιχείων, την υπογραφή των, κατά περίπτωση, υπόχρεων προσώπων, καθώς
και την, κατά περίπτωση, παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους τους προς την αναθέτουσα αρχή για την άντληση
δικαιολογητικών από βάσεις δεδομένων.
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που έχουν αναφέρει στα Μέρη Ι έως V, κατά
περίπτωση, του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, είναι ακριβείς και ορθές και επίσης ότι έχουν πλήρη επίγνωση των έννομων
συνεπειών, σε περίπτωση που η δήλωσή τους περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία (ενδεικτικά: απόρριψη της
προσφοράς, κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής, ποινική ευθύνη για ψευδείς δηλώσεις ).
Περαιτέρω, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως, κατόπιν αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα
από αυτούς στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στις ακόλουθες
δύο περιπτώσεις:
 εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τα αντλήσει απευθείας και δωρεάν, μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος- μέλος ή
 εάν η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα (για παράδειγμα από άλλη
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διαδικασία σύναψης σύμβασης, στην οποία τα έχει ήδη υποβάλλει ο οικονομικός φορέας, με την
αυτονόητη προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να ισχύουν).
Ως εθνικές βάσεις δεδομένων νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 6 & 7 του ν. 4412/2016,
ηλεκτρονικές βάσεις, οι οποίες λειτουργούν και τηρούνται σε εθνικό επίπεδο από οποιοδήποτε κράτοςμέλος, περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές τόσο του κράτους – μέλους, στο οποίο τηρούνται, όσο και από
τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών υπό τους ίδιους όρους, ήτοι παρέχουν ισότιμη, απευθείας και
δωρεάν πρόσβαση.
Υπό το πρίσμα αυτό, προς τον σκοπό εφαρμογής του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, επισημαίνεται ότι στην
Ελλάδα δεν υφίστανται εθνικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες να παρέχουν απευθείας, καθολική και δωρεάν
πρόσβαση στις αναθέτουσες αρχές οποιουδήποτε κράτους- μέλους, για την άντληση των σχετικών
δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο, το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού
φορέα, στη χώρας εγκατάστασής του οποίου να υφίσταται εθνική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα ή ακόμη και το ενδεχόμενο επίκλησης από ημεδαπό οικονομικό φορέα εθνικής βάσης
δεδομένων άλλου κράτους- μέλους, στην οποία να τηρούνται δεδομένα που τον αφορούν, με τη
συμπλήρωση της σχετικής ένδειξης στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχει μία από τις δύο ως άνω παρεκκλίσεις, η αναθέτουσα αρχή
υποχρεούται να μην αναζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά από τον οικονομικό φορέα, ο δε τελευταίος δεν
υποχρεούται να τα προσκομίσει, ακόμη και εάν η αναθέτουσα αρχή υποβάλει σχετικό αίτημα.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, εάν δεν συντρέχει μία από τις ως άνω παρεκκλίσεις και ο οικονομικός
φορέας δεν προσκομίσει έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή, τα σχετικά δικαιολογητικά, με τα οποία
αποδεικνύει τα στοιχεία που δήλωσε στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, η μη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών
αποτελεί, κατά περίπτωση, λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα και ενδεχομένως επιβολής και
άλλων κυρώσεων (κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής, ποινική ευθύνη για παροχή ψευδών δηλώσεων κλπ).
Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, επισημαίνεται ότι το πεδίο που ακολουθεί, στο οποίο ο οικονομικός
φορέας παρέχει τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά,
συναρτάται αποκλειστικά με τις περιπτώσεις, στις οποίες ο οικονομικός φορέας έχει δηλώσει -σε ένα ή
περισσότερα πεδία του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ- ότι το σχετικό δικαιολογητικό διατίθεται δωρεάν σε εθνική βάση
δεδομένων.
Κατά συνέπεια, δεδομένης της μη ύπαρξης, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στην Ελλάδα εθνικών
βάσεων δεδομένων, οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς δεν συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο, εκτός εάν
επικαλούνται πιστοποιητικό που τους αφορά και διατίθεται σε εθνική βάση δεδομένων άλλου κράτουςμέλους, οι δε αλλοδαποί ενδέχεται να συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο, εφόσον έχουν δηλώσει στα πεδία
του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εθνική βάση δεδομένων, στην οποία διατίθεται συγκεκριμένο πιστοποιητικό που
επικαλούνται.
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4.2 Υπογραφή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προστέθηκε το άρθρο 79Α στο ν.4412/2016, το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 79Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. .
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
3.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου
εκπροσώπου, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης.
Επισημαίνεται τέλος, ότι η παροχή της ως άνω δυνατότητας, σε καμία περίπτωση, δεν σημαίνει ότι οι
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν οικονομικούς φορείς στις περιπτώσεις που το ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ υπογράφεται από
όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Βουλή των Ελλήνων
3) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και
εποπτευομένων φορέων) -Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών),
-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
-Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, -Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
-Υπουργείο Εξωτερικών,
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
-Υπουργείο Οικονομικών,
-Υπουργείο Υγείας,
-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
-Υπουργείο Τουρισμού.
4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς
περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)
5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ.
Γενικού Γραμματέα)
6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα)
7) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα
νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών)
8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)
10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων
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