21PROC009865566 2021-12-29

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΕΡΕΣΡΙΑ
(Δ.Ε.Τ.Α.Ε.)
Δ/νση
: Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, Ερέτρια
Τ.Κ.
: 34008
Τηλ.
: 2229064400
Email : deyaeret@otenet.gr

ΔΙΑΚΗΥΞΗ
«Προμήθεια Νζου Μηχανήματοσ Ζργου Φορτωτή - Εκςκαφζα»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021

signed
MARIA Digitally
by MARIA
STATHIG STATHIGIANNI
Date: 2021.12.28
IANNI 21:35:15 +02'00'

21PROC009865566 2021-12-29

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Η Δ.Ε.Τ.Α. ΕΡΕΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΕΣΡΙΑ
διακθρφςςει ανοικτό δθμόςιο θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια «Προμήθεια Νζου
Μηχανήματοσ Ζργου Φορτωτή - Εκςκαφζα», προχπολογιςμοφ 108.748,00 ευρϊ με το Φ.Ρ.Α. 24%, με
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ ανά είδοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 311 του Ν. 4412/2016. Η
βακμολόγθςθ των κριτθρίων ανάκεςθσ εμφαίνεται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ
Ραροφςασ Διακιρυξθσ.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
ςυςτιματοσ, ςτθν οποία κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι (.pdf) το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ τθσ
ανοικτισ διαδικαςίασ κακϊσ και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Γιαδικηυακή πύλη

Αμέζως μεηά ηην δημοζίευζη

www.promitheus.gov.gr

ηου ζηην Γιαδικηυακή πύλη

ηου Δ..Η.ΓΗ..

www.promitheus.gov.gr
ηου Δ..Η.ΓΗ..

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
28-1-2022
13:00 μ.μ.

Η προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι άνω ηων δεκαπζντε (15) θμζρων από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 264§5,
331§1α του Ν. 4412/2016. Ραράλλθλα εκτόσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ κα παρζχεται
ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
https://deyaeretrias.gr.
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 258 και 259 του Ν.4412/2016.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά τθν Ραραςκευι 4 Φεβρουαρίου 2022 και ϊρα
13:00, από τθν Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ εφαρμογισ που παρζχεται από το διαδικτυακό
τόπο του διαγωνιςμοφ, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φζρουν ψθφιακι
υπογραφι. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ
και κωδικό πρόςβαςθσ). Τα υπόψθ αιτιματα / ερωτιματα υποβάλλονται αποκλειςτικά ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, μζςω του πεδίου «Επικοινωνία» ςτθν πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εντόσ των προκεςμιϊν που
κακορίηονται παρακάτω και κα απευκφνονται προσ τθν Δ.Ε.Υ.Α.Ε.. H Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν κα απαντιςει ςε
ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί με τρόπο άλλο από τον ωσ άνω προδιαγεγραμμζνο. Κανζνασ υποψιφιοσ
δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ,
ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Η εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα Λειψυδρία (ΣΑΕ 055) –
Α.Ρ.78399/17-11-2020, του Υπουργείου Εςωτερικϊν, με Κ.Α. 12.00.01 & ιδίουσ πόρουσ. Οι διαγωνιηόμενοι κα
πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςυγκεκριμζνο είδοσ τθσ προμικειασ.
Ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ του κωδικολογίου CPV για τα υλικά είναι:
A/A

Κωδικόσ
CPV

Περιγραφή προμήθειασ

Μονάδα μζτρηςησ

Ποςότητα

1

43200000-5

Φορτωτισ - Εκςκαφζασ

τεμ.

1

Ανακζτουςα αρχι: Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Διεφκυνςθ: Τιμοκράτουσ Φανοκλζουσ 1
Τθλ.: 2229064400
Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ Ρρομικειασ : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΕΤΙΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.).
Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΕΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.).
Ρροϊςτάμενθ Αρχι : Το Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία : Η Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
N UTS 1: EL6 (Γεωγραφικι Ομάδα: Κεντρικι Ελλάδα)
N UTS 2: EL64 (Ρεριφζρεια: Στερεάσ Ελλάδασ)
N UTS 3: EL642 (Εφβοια)
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Άρθρο 1
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ διζπεται
από τισ διατάξεισ:
 Του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,


Του Ν. 1069/80 « Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ».



Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει ςιμερα.


Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ –
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».


Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».



Του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,



Του N . 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων».



Των αναφερόμενων ςτο άρκρο 5 του Ν. 4155/13.

 Τθσ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό
Δθμόςιο Ζγγραφο».


Του αρ. 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. (που παραμζνει ςε ιςχφ δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016) και των αρ.
1,3,4 του Ν. 3548/2007 (όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009).

 Τθσ υπ’ αρικ. 151/2021 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, των όρων διακιρυξθσ και του τρόπου διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
 Τθσ με αρικμό Β/401/08-12-2021 (ΑΔΑ:942ΗΟΕΡΕ-ΒΒΥ, ΑΔΑΜ:21REQ009697979 2021-12-08) Απόφαςθσ
Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, με αρικμό καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων Β/401.
Άρθρο 2
Σεφχη διαγωνιςμοφ–υμβατικά ςτοιχεία
1. Τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα ακόλουκα:
 Η Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
 Η Συγγραφι υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ.
 Η Τεχνικι Ρεριγραφι
 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
 Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ.
 Η Οικονομικι Ρροςφορά.
 Το Ε.Ε.Ε.Σ.
2. Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία προςαρτϊνται ς' αυτιν, με ςειρά ιςχφοσ είναι:
 Η Σφμβαςθ.
 Η διακιρυξθ.
 Οικονομικι Ρροςφορά του αναδόχου.
 Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
 Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
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 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
 Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ.
 Τεχνικι περιγραφι.
Άρθρο 3
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ
1.

Ο

διαδικτυακόσ

τόποσ

υποβολισ

των

προςφορϊν

είναι

θ

διαδικτυακι

πφλθ

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α 151328. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίηεται θ 2801-2022 και ϊρα 13:00.
2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
3. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ,
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ.
4. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν διενεργείται όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.

Άρθρο 4
Σρόποσ λήψησ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ και πληροφοριϊν ή διευκρινίςεων επί όρων διακήρυξησ
1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν ανοικτι διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ
ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ
κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του Ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012).
2. Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ διατίκεται ακόμθ, ςε
θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ςτον δικτυακό τόπο: https://deyaeretrias.gr.
3. Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων επί των εγγράφων
του διαγωνιςμοφ, υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, όςουσ δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια, που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα
χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), φςτερα από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα πρζπει να φζρουν ψθφιακι υπογραφι
και να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το
κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
4. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Τα αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων για το περιεχόμενο τθσ
διακιρυξθσ μποροφν να υποβάλλονται μζχρι και τθν 10θ θμζρα πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
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υποβολισ των προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 19/01/2022 και ϊρα 13:00. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν
και διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ, ωσ εκπρόκεςμα δεν εξετάηονται.
5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. επεξεργάηεται τα ερωτιματα που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ
διαςτιματοσ και αναρτά το ςχετικό ζγγραφο με τισ παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ, ςυγκεντρωτικά, το αργότερο
μζχρι ζξι (6) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δθλαδι
μζχρι τθν 23/01/2022 και ϊρα 13:00 ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ, μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το ζγγραφο αυτό είναι ςε μορφι αρχείου .pdf και φζρει ψθφιακι
υπογραφι.
6. Οι διαγωνιηόμενοι δεν μποροφν να επικαλοφνται προφορικζσ απαντιςεισ ι διευκρινίςεισ εκ μζρουσ
των υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε..
7. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, ςφμφωνα με το
άρκρο 289 §3 Ν. 4412/2016 προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να λάβουν γνϊςθ όλων των
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Η διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι
των αλλαγϊν.
8. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν χορθγείται παράταςθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των
προςφορϊν.
Άρθρο 5
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
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3. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ
προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋτου ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 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 ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Άρθρο 6
Γλϊςςα ςφνταξησ των προςφορϊν
1. Τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δικαιολογθτικά για τθ
ςυμμετοχι ςτθν ανοικτι διαδικαςία, οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
2. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984.
3. Μζροσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν (π.χ. φυλλάδια με πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία των

προςφερόμενων, πιςτοποιθτικά), μποροφν να υποβλθκοφν και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον ανοικτό διαγωνιςμό υποβάλλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν
προςφορά τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ και τα εξισ δικαιολογθτικά ςε μορφι αρχείου .pdf:
1) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςτο διαγωνιςμό ςε χρθματικό ποςό αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ
ςε ευρϊ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ
ςτρογγυλοποίθςθ, δθλαδι ποςοφ χιλίων επτακοςίων πενιντα τζςςερα ευρϊ (1.754,00€). Θα αναγράφεται
επί ποινι αποκλειςμοφ ςτο ςϊμα τθσ εγγυθτικισ, το είδοσ για το οποίο ο προμθκευτισ ςυμμετζχει ςτον
διαγωνιςμό. Η διάρκεια τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα είναι 210 θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν.
2) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 27 του ν.
4782/2021.

21PROC009865566 2021-12-29
Οι

προςφζροντεσ

ςυμπλθρϊνουν

το

ςχετικό

πρότυπο

ΕΕΕΣ,

μζςω

τθσ

πλατφόρμασ

τθσ Ε.Ε. https://espdint.eprocurement.gov.gr/:


είτε μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επαναχρθςιμοποίθςθ υφιςτάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», μζςω τθσ οποίασ
τθλεφορτϊνουν (upload) το ιδθ διαμορφωμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι ΕΕΕΣ το οποίο ζχει
αναρτθκεί ςε επεξεργάςιμθ μορφι .xml και εν ςυνεχεία το ςυμπλθρϊνουν (Ραράρτθμα Α), ψθφιακά
υπογεγραμμζνο* |οράτε παρακάτω|



είτε μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Δθμιουργία νζου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», μζςω τθσ οποίασ διαμορφϊνουν εξ
αρχισ το ΕΕΕΣ, επιλζγοντασ και ςυμπλθρϊνοντασ τα απαιτοφμενα για τθν εκάςτοτε διαδικαςία πεδία,
με βάςθ τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ψθφιακά υπογεγραμμζνο* |οράτε παρακάτω|
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει
προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία
νομικι μορφι. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και
ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί
να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι
μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό
τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από
τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά
οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια
του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε..
*Διευκρινίηεται ότι ιςχφουν τα εξισ για το ΕΕΕΣ:
Με το άρκρο 28 του ν.4782/2021 τροποποιείται το άρκρο 79Α ςτο ν.4412/2016, ωσ εξισ:
«Άρκρο 79Α Υπογραφι Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ.
1.Κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, είναι
δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
3. Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν
να υποβάλλονται προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ
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θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ
φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια
μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.».
Οράτε αναλυτικά και κατάπερίπτωςθτο άρκρο 9 τθσ παροφςθσ για τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που
αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά.
Σε περίπτωςθ που ςυναντιςετε δυςκολία ςτθν ςυγκζντρωςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ι τθσ κατακφρωςθσ, κα πρζπει ζγκαιρα, πριν εκπνεφςουν οι
προκεςμίεσ που κάκε φορά τίκενται να ενθμερϊςετε τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ϊςτε να προκαλζςει
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου που κα παρατείνει το χρονικό διάςτθμα για τθν κατάκεςι τουσ.
Άρθρο 8
Εγγυήςεισ
1. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ
α)

Κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 302 του Ν. 4412/2016, οι προςφζροντεσ οφείλουν μαηί
με τθν προςφορά, να κατακζςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον ανοικτό διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το
ποςό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοισ εκατό (2%) τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, δθλαδι ποςοφ χιλίων επτακοςίων πενιντα τζςςερα ευρϊ
(1.754,00€). Θα αναγράφονται ςτο ςϊμα τθσ εγγυθτικισ, το είδοσ για το οποίο ο προμθκευτισ
ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό. Εάν το πιςτωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να τροποποιιςει το ζντυπο
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναγράφεται το είδοσ ςτο
αντίςτοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ.

β)

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο
τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ:
β1) προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ

και
β2) αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.

γ)

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το χρόνο ιςχφοσ προςφοράσ που ηθτά
θ παροφςα διακιρυξθ κατά τουλάχιςτον ζνα (1) μινα, δθλαδι πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον
διακόςιεσ δζκα (210) θμζρεσ από τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ που θ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί, πριν τθ
λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.

δ)

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ κατά τθν προςφορά του, ι δεν προςκομίςει
ζγκαιρα τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει ζγκαιρα για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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ε)

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.

ςτ)

Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ και δε λαμβάνονται υπόψθ.

η)

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου
.pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο), εντόσ
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.

θ)

Στισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ κα πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ηο προςφερόμενο είδοσ
του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ.
2. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ

α)

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

β)

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.

γ)

Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προςφερόμενων ειδϊν και
φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων
και του εκπροκζςμου.

δ)

Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν,
ςφμφωνα 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 χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα
που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.

ε)

Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ 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 φορζα υπζρ του οποίου

εκδίδεται θ εγγφθςθ,
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η) τουσ όρουσ ότι:
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,
- θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και
β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο
βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων
ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ, αν διαπιςτωκεί θ πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο
οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από το διαγωνιςμό και υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο
ειςαγγελζα.
Πςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ
από τον ςυμβατικό χρόνο κατά δφο (2) μινεσ.
Άρθρο 9
Σρόποσ υποβολήσ και ςφνταξησ προςφορϊν
1. Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, απαιτείται να καταρτίςουν και να υποβάλουν
θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, προςφορά με τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά και ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2. Τα περιεχόμενα του ανωτζρω θλεκτρονικοφ φακζλου ορίηονται ωσ εξισ:
α) Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και
β) Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
Ππου, ωσ (υπο)φάκελοσ νοείται θ ςχετικι κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα
θλεκτρονικισ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
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3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυγκεκριμζνα:
α) Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ).
β) Για το προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να δθλϊνεται το εργοςτάςιο καταςκευισ και να δίνεται θ
τεχνικι περιγραφι ι /και θ παραπομπι του ςτο τεχνικό φυλλάδιο του εργοςταςίου καταςκευισ. Στθν
αναλυτικι τεχνικι περιγραφι ι / και ςτα αποςπάςματα των τεχνικϊν καταλόγων του προςφερόμενου
είδουσ, κα πρζπει να εμφαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςκαπτικοφ μθχανιματοσ ζργου, τα
οποία κα πρζπει να εναρμονίηονται πλιρωσ με τα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Τα πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 όλων των εργοςταςίων καταςκευισ των
προςφερόμενων ειδϊν κακϊσ και των προμθκευτϊν όπου απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Δεν κα
γίνει αποδεκτι θ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν των εργοςταςίων καταςκευισ με αντίςτοιχα
ειςαγωγζων ι εμπόρων που ειςάγουν ι/και εμπορεφονται τα υλικά αυτά. Τα πιςτοποιθτικά ISO κα πρζπει να
βρίςκονται ςε ιςχφ και το πεδίο εφαρμογισ τουσ να καλφπτει τον υπό προμικεια εξοπλιςμό (επί ποινισ
αποκλειςμοφ). Τα πιςτοποιθτικά αυτά δφναται να είναι τόςο ςτθν Ελλθνικι όςο και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου, που κα αναφζρει ότι όλα τα
προςφερόμενα υλικά που υπόκεινται ςε υποχρζωςθ ςιμανςθσ CE, κα φζρουν ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και κα είναι ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα αυτισ.
ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου, που κα αναφζρει ότι ςε περίπτωςθ που
καταςτεί ανάδοχοσ, κα προςκομίςει γραπτι εργοςταςιακι εγγφθςθ για καλι ποιότθτα του υπό προμικεια
οχιματοσ όπωσ αναλφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςτθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ο προμθκευτισ να αναλαμβάνει χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων του οχιματοσ, για κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από
λάκοσ

χειριςμό του προςωπικοφ

ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ. Σε περίπτωςθ ολικισ ι μθ

επιςκευάςιμθσ βλάβθσ μθ προερχόμενθσ από κακι χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, το όχθμα να αντικακίςταται
εξ ολοκλιρου.
ςτ) Πλα τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται ςτθν ςχετικι μελζτθ.
4. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται
οικονομικά ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ.
5. Η τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων
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καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν
αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ οφείλει να
υποβάλλει με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του, το ςφνολο των πιςτοποιθτικϊν, των υπεφκυνων
δθλϊςεων και των λοιπϊν διαςφαλίςεων που περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του παραρτιματοσ αυτισ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
6. Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι
Ρροςφορά» τθσ προςφοράσ υποβάλλονται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf.
Σε περίπτωςθ μθ θλεκτρονικισ υποβολισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά και αποκλείεται από τθν
περαιτζρω διαδικαςία. Ρροςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν (από
τθν θλεκτρονικι υποβολι) ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., πλθν των Φ.Ε.Κ., με διαβιβαςτικό όπου κα
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του. Τα
δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», που
ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά, αλλά απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. εντόσ
τθσ ανωτζρω προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά - ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί ι ςυνταχκεί από τον ίδιο
τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια
ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται, θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί
από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ, κτλ.
Πταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προςφζροντα φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι τυχόν
απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά από
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
Το Ε.Ε.Ε.Σ. δεν είναι υποχρεωτικό να φζρει θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ
του, πρζπει όμωσ να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.).
7. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ
δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
8. Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά
του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει τα απαιτοφμενα από
τθ διακιρυξθ oικovoμικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Γίνονται
δεκτζσ προςφορζσ που αφοροφν το ςφνολο των ποςοτιτων ζκαςτου είδουσ τθσ προςφοράσ. Αναλυτικότερα,
κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για ζνα μόνο είδοσ του προχπολογιςμοφ τθσ
μελζτθσ, αρκεί να προςφζρει το ςφνολο τθσ ποςότθτασ αυτοφ του είδουσ.
9. Για τθ διαμόρφωςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ ότι
ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν τθν
μεταφορά του ςκαπτικοφ μθχανιματοσ ζργου ςε εγκαταςτάςεισ που κα υποδεικνφει θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε..
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10. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ (βλ. αρ 25 τθσ παροφςθσ), εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα
αναφζρεται χωριςτά. Η ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
11. Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ,
ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Η Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
12. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
13. Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ
προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των
υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του
(υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ παραδρομισ υποβολι
δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Οικονομικι
Ρροςφορά».
14. Σχετικά με τθν αποδοχι ιδιωτικϊν εγγράφων που ηθτοφνται και υποβάλλονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ94) είτε
και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ από τθ δθμοςίευςθ του διαγωνιςμοφ ωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
Επιςθμαίνεται ότι ςε υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δφναται να προβεί ςε δειγματολθπτικό
ζλεγχο, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που
εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα
με τα κακοριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/1986, εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται
αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Σε κάκε παρόμοια περίπτωςθ, θ εκδοκείςα βάςει των ςτοιχείων
διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ.
15. Η κατάρτιςθ και θ υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ για τθν κατάκεςθ των
προςφορϊν θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα.
16. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ.
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17. Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για
τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν αποςφραγίηονται
και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ τουσ.
18. Απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ για προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία, τα οποία
υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μετά τθν κακοριηόμενθ προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμα
κατατεκζντα και οδθγοφν ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
19. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ
αποςυρκεί, ο προςφζρων υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:
 ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ,
κατάπτωςθ

τθσ

εγγυθτικισ

επιςτολισ

ςυμμετοχισ,

χωρίσ

άλλθ

διατφπωςθ

ι

δικαςτικι

ενζργεια.
Ειδικι περίπτωςθ για τθν απόςυρςθ τθσ προςφοράσ του, χωρίσ τθν κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ ςυμμετοχισ, κζτει το άρκρο 104 Ν.4412/2016 που αφορά οψιγενείσ μεταβολζσ τισ οποίεσ δε
μποροφςε να προβλζψει κατά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του, ο οικονομικόσ φορζασ διαπιςτϊςει
κάποιο ςφάλμα ςε αυτιν, δφναται να ηθτιςει τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα του προσ τθν Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ςε
μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ. Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.,
μετά από ςχετικι απόφαςθ που αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του οικονομικοφ φορζα, προβαίνει ςτθν
απόρριψθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο υποςφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ τθσ προςφοράσ. Κατόπιν ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου προςφορά μζςω
του υποςυςτιματοσ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, (ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
26/2017 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
20. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται από τον
προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από
αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που
αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τθροφςα τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι
ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
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21. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα, ενδεχόμενθ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα
ςυμφζροντά του προςφζροντοσ, ιδίωσ αν τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ςτα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και
τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςθμαίνει με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του
ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Από το
ςφςτθμα παρζχεται θ ςχετικι επιλογι για τθν επιςιμανςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ κατά τθν θλεκτρονικι
επιςφναψθ των αρχείων ςτουσ υπο(φακζλουσ) τθσ προςφοράσ.
Άρθρο 10
Διευκρινίςεισ επί τησ προςκόμιςησ δικαιολογητικϊν του Διαγωνιςμοφ
1 Τα παραπάνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου με τθν ζνδειξθ Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» που απαιτείται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 10 να
προςκομιςκοφν ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, με ποινι απόρριψθσ
τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ, κα προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., με διαβιβαςτικό όπου
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.
2. Τα κατά περίπτωςθ προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται ανωτζρω,
κα υποβλθκοφν ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο ενιαίο κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω απ’ αυτόν κα
αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ».
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε..
γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ
διακιρυξθσ. δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ
τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email).
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των
μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
Άρθρο 11
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
1. Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για
χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ, απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.
3. Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν μπορεί να παρατακεί μζςω του Συςτιματοσ, εφόςον τοφτο
ηθτθκεί από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. πριν από τθν λιξθ τθσ, και κατ' ανϊτατο όριο ίςο με το παραπάνω οριηόμενο
χρονικό διάςτθμα. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Υπθρεςία απευκφνει
ερϊτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ μζςω του Συςτιματοσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν
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αποδζχονται τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να
απαντιςουν ςχετικά μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ
ςε αυτοφσ και ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, οφείλουν να ανανεϊςουν και τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν για τθν τυχόν παράταςθ. Οι νζεσ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ πρζπει να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Υπθρεςία εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν
από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ. Για τουσ διαγωνιηόμενουσ που αποδζχονται τθν παράταςθ, οι
προςφορζσ τουσ ιςχφουν και
τουσ δεςμεφουν για το παραπάνω αυτό διάςτθμα.
Μετά τθν λιξθ του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ,
ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, εκτόσ αν θ Υπθρεςία κρίνει αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ
του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον
ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει, όμωσ, μόνο εφόςον αυτόσ
το αποδεχτεί.
Άρθρο 12
Εναλλακτικζσ προςφορζσ
Δεν γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ προςφορζσ, κακϊσ και όςεσ αναφζρονται ςε
μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των προσ προμικεια ειδϊν.
Άρθρο 13
Εχεμφθεια- πρόςβαςη ςτα ζγγραφα
1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ των οικονομικϊν φορζων, τισ οποίεσ ζχουν
χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, των τεχνικϊν ι εμπορικϊν απορριτων
και των εμπιςτευτικϊν πτυχϊν των προςφορϊν.
2. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου
ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
3. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
4. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του Ρ.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τισ διατάξεισ
του διατάγματοσ αυτοφ, κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει
γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ οδθγίεσ, απαντιςεισ,
γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ.
5. Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει
γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που κατζχουν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του, θ
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οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ. Το δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που
το ζγγραφο αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν παραβλάπτεται απόρρθτο που προβλζπεται
από ειδικζσ διατάξεισ.
Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα αςκείται:
α) με μελζτθ του εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ι
β) με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.
Η ςχετικι δαπάνθ αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα.
Η άςκθςθ του δικαιϊματοσ γίνεται με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ τυχόν δικαιωμάτων πνευματικισ ι
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.
Άρθρο 14
Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ-Προςωρινή Δικαςτική Προςταςία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον 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 προςφυγι ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα 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
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Η προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα 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..
Το παράβολο

επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ

προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
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Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 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 προςφυγισ 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 ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Ρ.Ρ. αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν
θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από
τθν Α.Ε.Ρ.Ρ.
Η άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ 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.
Η αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Άρθρο 15
Προςφερόμενη τιμή
1. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ και κα αναφζρεται θ τιμι
χωρίσ Φ.Ρ.Α. ςε ευρϊ αρικμθτικά. Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων. Το
γενικό ςφνολο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κα δίδεται και ολογράφωσ.
2. Η τιμι του υπό προμικεια είδουσ δίνεται ανά μονάδα. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ (βλ. αρ.25 τθσ παροφςθσ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.,
για παράδοςθ των υπό προμικεια υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
3. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που δεν
προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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4. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.
5. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ,
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ προςφοράσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει επιπροςκζτωσ να λάβει υπόψθ:
α. τα ζξοδα μεταφοράσ του ςκαπτικοφ μθχανιματοσ ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
β. ότι οι δαπάνεσ για τθ δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ ςε, δφο τοπικζσ θμεριςιασ
κυκλοφορίασ και μία με ζδρα ςτο Νομό Εφβοιασ εβδομαδιαίασ κυκλοφορίασ (ςφμφωνα με το αρ. 5
Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. που παραμζνει ςε ιςχφ δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016 και τα αρ. 1,3 του Ν.3548/2007),
βαρφνουν τον ανάδοχο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με το αρ. 4 του Ν.3548/2007 (όπωσ τροποποιικθκε με
το αρ. 46 του Ν.3801/2009).
Σθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ που ανάδοχοι τθσ προμικειασ είναι άνω του ενόσ, κάκε ανάδοχοσ
κα αναλάβει να πλθρϊςει ποςοςτό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ δθμοςιεφςεων ανάλογο με το ποςοςτό τθσ
προμικειασ που του κατακυρϊκθκε.
Άρθρο 16
Σρόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ–Ηλεκτρονική αποςφράγιςη προςφορϊν

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΗΔΗΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν Ραραςκευι 4 Φεβρουαρίου 2022 και ϊρα 13:00.



Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» μετά το πζρασ του
προθγοφμενου ςταδίου και κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.
Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο

ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Αξιολόγηςη προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Η ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
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ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Η ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα
με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το
ανωτζρω πρακτικό. Η απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο
14 τθσ παροφςασ.
Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β)

Στθ

ςυνζχεια

θ

Επιτροπι

Διαγωνιςμοφ

προβαίνει

αρχικά

ςτον

ζλεγχο των

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Η αξιολόγθςθ και
βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων,
των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν
προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, όπωσ φαίνονται αναλυτικά και ανά είδοσ ςτο Τεφχοσ των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του
ν.4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
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Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο
14 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
οριςκείςα από τθν ανακζτουςα αρχι θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ,
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων. Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω απόφαςθ.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω
πρακτικό κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.
Η απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και
Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, , που
εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο Άρκρο 14 τθσ παροφςασ.
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Άρθρο 17
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»),
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί
να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται παρακάτω, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73

του Ν.4412/2016, κακϊσ και για τθν

πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται
από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια
του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε
αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ
τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Η παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο
κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
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Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ που να ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 και β) πλθροί τα
ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ανωτζρω και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ:


Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμήνου πριν από

τθν υποβολι του, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί αμετάκλθτα για κάποιο από τα
αδικιματα που περιγράφονται ςτο αρ. 73 §1 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ
μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει ςε θλεκτρονικό αρχείο
ςε μορφι .pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1, του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
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αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα αυτά
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του αρ. 73.


Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ

αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ τουσ όςο για το
απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό.


Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν

τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ
ανάλογθ διαδικαςία ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι του.


Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) τόςο για
τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, από τα
οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει
ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε
ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.



Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο
χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν όςο και κατά τθ χρονικι ςτιγμι που προςκομίηονται.



Υπεφκυνθ διλωςθ ι ζνορκθ βεβαίωςθ του οικονομικοφ φορζα, από το οποίο να προκφπτουν οι
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ςε χρονικό διάςτθμα δφο
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, (περ. γ’ παρ. 2 του
αρ. 73 του Ν.4412/2016).



Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ
εγκατάςταςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ
εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν
Αμυντικοφ Υλικοφ. Το πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι του.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ:
Σφμφωνα με τθν τελευταία τροποποίθςθ του Ν.4412/2016, ιτοι με τθν παρ. 12 περ. δ και ε του
άρκρου 43 του Ν.4605/2019, ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που απαιτείται να κατατεκοφν, ςθμειϊνεται
ότι οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
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οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ να ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Σθμειϊνεται ότι, όπωσ διευκρινίηεται ρθτά ςτο υπ'αρικ.2210/19.04.2019 ζγγραφο τθσ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ πρζπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο τθσ
υποβολισ τθσ προςφοράσ. Στο πλαίςιο αυτό:


Τα

πιςτοποιθτικά

αςφαλιςτικισ

και

φορολογικισ

ενθμερότθτασ

δεν

καλφπτουν

το προγενζςτερο τθσ ζκδοςισ τουσ χρονικό διάςτθμα. Λόγω του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ,
χρόνου ιςχφοσ αυτϊν των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί
φορείσ πρζπει να μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ , ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι,
 Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου και τα λοιπά πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ
δικαςτικζσ αρχζσ του άρκρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (πχ. περί μθ πτϊχευςθσ, εξυγίανςθσ, δικαςτικισ
εκκακάριςθσ, κλπ), δεδομζνου ότι βεβαιϊνουν ζννομεσ καταςτάςεισ μζχρι και το χρόνο ζκδοςισ τουσ, δεν
είναι απαραίτθτο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολισ των προςφορϊν ι των αιτιςεων
ςυμμετοχισ. Αντίκετα, αρκεί θ προςκόμιςι τουσ από τον προςωρινό ανάδοχο μαηί με τα λοιπά
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ δεδομζνου ότι τα εν λόγω δικαιολογθτικά καλφπτουν όλο το προγενζςτερο
τθσ ζκδοςισ τουσ χρονικό διάςτθμα.
Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, εκτόσ του
αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ τροποποίθςθ:


Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), από τα

οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια
ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.


Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ

αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.


Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν

κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ
προςωπικό.


Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ Εταιρειεσ)

κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και
για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.


Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ

αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ.

21PROC009865566 2021-12-29

Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), και
Ι.Κ.Ε. ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.
Άρθρο 18
Κατακφρωςη - ςφναψη ςφμβαςησ

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ.
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ,
ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα
με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου
ςτα «Συνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν
γνϊςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ . Κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με το Άρκρο 14 τθσ παροφςασ.
Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν
ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα
άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του
ν.4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
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ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ, να
προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία

δεκαπζντε (15) θμερϊν από

τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ,
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια,
ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από

οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν
λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ
να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων
197 και 198 ΑΚ.
Άρθρο 19
Ματαίωςη Διαδικαςίασ

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε
λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ
του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του
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άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα
αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν
είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ
προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Άρθρο 20
φμβαςη
Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν και τθν
προςφορά του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., κακϊσ και τισ τυχοφςεσ τροποποιιςεισ όρων
που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η
ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα
εξισ:
-

Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

-

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

-

Τα προσ προμικεια υλικά και τισ ποςότθτεσ αυτϊν.

- Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι.
-

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια υλικϊν.

-

Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν προςφορά του αναδόχου.

- Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.
-

Τον τρόπο παραλαβισ.

-

Τον τρόπο πλθρωμισ.

-

Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.

-

Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν.

-

Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ.
Η ςφμβαςθ υπογράφεται για λογαριαςμό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από τον πρόεδρο του Δ.Σ.. Το αντικείμενο τθσ

ςφμβαςθσ κα παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό
προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
3. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν:
α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.
γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί
τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα.
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Άρθρο 21
Παρακολοφθηςη τησ ςφμβαςησ προμήθειασ

1. Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από τθν κακ’
φλθν αρμόδια επιτροπι που ορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ.. Η παραπάνω επιτροπι ειςθγείται προσ το Δ.Σ.
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφαςι του, να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ, μπορεί να ορίηονται και
άλλοι υπάλλθλοι τθσ Υπθρεςίασ, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
3. Τα κακικοντα του επόπτθ είναι θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ, θ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν
ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
4. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εμφαίνεται αναλυτικά για το όχθμα – μθχάνθμα ςτο Άρκρο 22 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί ζγκαιρα αίτθμα παράταςθσ ι αν
λιξει θ τυχόν παρατακείςα διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

Άρθρο 22
Παραλαβή του αντικειμζνου τησ σφμβαςησ
1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που προβλζπει θ
ςφμβαςθ και ςυγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το όχθμα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 180 θμερϊν. Ο ςυµβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί µε
απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., µετά από γνωµοδότθςθ του αρµοδίου οργάνου, να παρατείνεται µζχρι το
1/4 αυτοφ φςτερα από ςχετικό αίτθµα του προµθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθν λιξθ
του ςυµβατικοφ χρόνου. Το χρονικό διάςτθµα από τθν υποβολι του αιτιµατοσ µζχρι τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκλθρου του
ςυμβατικοφ χρόνου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
2. Η παραλαβι του οχιματοσ, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ
παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 206-215 και 221 του
Ν.4412/2016.
3. Η παραλαβι του οχιματοσ γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ωσ οργανωτικι
μονάδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
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4. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι το υπό προμικεια όχθμα δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του υπό προμικεια είδουσ και ςυνεπϊσ αν μποροφν
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
5.

Στθν

περίπτωςθ

που

διαπιςτωκεί

ότι

δεν

επθρεάηεται

θ

καταλλθλότθτα, με

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ., μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι υπό προμικεια υλικϊν, με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Δ.Σ., θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι
παραλαβι του οχιματοσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
6. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ του Δ.Σ., θ οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από
τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του,
κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
7. Ανεξάρτθτα από τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται
οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δ.Σ., ςτθν
οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν
παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.
Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων
από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε
από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
8. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν,
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
9. Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
10. Κατά τθν παραλαβι των ειδϊν ο προμθκευτισ κα πρζπει εκτόσ των άλλων και εάν απαιτείται, να
προςκομίηει όλα εκείνα τα αποδεικτικά ζγγραφα όπωσ ορίηονται κατά περίπτωςθ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Άρθρο 23
Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου–Κυρϊςεισ
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με

απόφαςθ

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ

του

αρμόδιου οργάνου, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθ
προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ (αρ. 105§5 Ν.4412/2016), ι εάν δεν φορτϊςει, παραδϊςει
ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
2. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, επζρχεται ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, και 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.

Άρθρο 24
Σρόποσ Πληρωμήσ
1. Η αξία του μθχανιματοσ ζργου κα πλθρϊνεται εφάπαξ ςτον προμθκευτι μετά τθν παραλαβι
από τθν αρμόδια επιτροπι, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από
τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Η υποβολι του τιμολογίου πλθρωμισ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ
εκδόςεωσ του κατά περίπτωςθ πρωτοκόλλου ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
2. Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
3. Τον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ που επιβαρφνουν τθν προ
Φ.Ρ.Α. ςυμβατικι αξία τθσ προμικειασ, ιτοι:
•
•

Ραρακράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α
Επί τθσ ανωτζρω παρακράτθςθσ, κράτθςθ 3% χαρτόςθμο και 20% ΟΓΑ επί
του χαρτοςιμου.

•

Ραρακράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

•

Επί τθσ ανωτζρω παρακράτθςθσ, κράτθςθ 3% χαρτόςθμο και 20% ΟΓΑ επί
του χαρτοςιμου.

•

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ, θ
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του
άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
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4. Οι δαπάνεσ για τθ δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ ςε δφο τοπικζσ θμεριςιασ
κυκλοφορίασ και μία με ζδρα ςτο Νομό Εφβοιασ εβδομαδιαίασ κυκλοφορίασ (ςφμφωνα με το αρ. 5
Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. που παραμζνει ςε ιςχφ δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016 και τα αρ. 1,3 του
Ν.3548/2007), βαρφνουν τον ανάδοχο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με το αρ. 4 του Ν.3548/2007 (όπωσ
τροποποιικθκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009).
Άρθρο 25
Λοιπζσ εγγυήςεισ
1. Στθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι το προςφερόμενο μθχάνθμα ζργου
κα είναι ςφμφωνα με τθ μελζτθ.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι
παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι.

Άρθρο 26
Κανόνεσ Δημοςιότητασ τησ Διακήρυξησ–Κρατήςεισ
1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ
ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
2. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε δφο θμεριςιεσ τοπικζσ και μία
εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί επίςθσ ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. https://deyaeretrias.gr και ςτο Επιμελθτιριο
Εφβοιασ, ενϊ ολόκλθρθ θ διακιρυξθ ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και
ςτθν ιςτοςελίδα: https://deyaeretrias.gr.
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνει τον Ανάδοχο (Ν. 3548/2007 & Ν.
3801/2009), οι ςχετικζσ δε αποδείξεισ πλθρωμισ προςκομίηονται απ’ αυτόν απαραίτθτα κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
3.

Η

διακιρυξθ

καταχωρικθκε

και

ςτθ

διαδικτυακι

πφλθ

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό 151328
4. Για ότι δεν προβλζφκθκε ρθτά ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 με όλεσ
τισ τροποποιιςεισ του μζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Η παροφςα διακιρυξθ εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. 151/2021 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ
Δ.Ε.Τ.Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ

