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ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Νν
12 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα
επηηαρπλζηνγξάθσλ» (πρώην Τμήμα 3 ηοσ Υποέργοσ 9) ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΛΑΔΡΣΗ» ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΩΝ, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ιόνια Νηζιά 2014-2020» ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε
αξ. πξση. 2837/30-07-2018 ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ Νήζσλ θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5010951.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 130.000,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%
(Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 104.838,71 Δπξψ, ΦΠΑ: 25.161,29 Δπξψ).
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.)

997913715

Κσδηθφο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε

ακάξα 13

Πφιε

Κέξθπξα

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο

49100

Υψξα

ΔΛΛΑΓΑ (GR)

Κσδηθφο ΝUTS

EL62 Ηφληα Νεζηά / Ionia Nisia

Σειέθσλν

2661362199

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail)

pol_prostasia@pin.gov.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Νανχκ Γεψξγηνο

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

www.pin.gov.gr

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν (URL)
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, απνηειεί «Με θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή» θαη αλήθεη ζηνπο ΟΣΑ
Β’ Βαζκνχ.
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.
β)
Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη
Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr)
ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.
γ)
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.: https://pin.gov.gr/home
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/16.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη
απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΠΓΔ (Κσδηθφο Πξάμεο Α: 2018ΔΠ02210027).
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 12 (πξψελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ 9) «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηεο Πξάμεο:
«ΛΑΕΡΣΗ» ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ιόληα Νεζηά 2014-2020» ζηνλ
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Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο
αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ππξθαγηψλ θαη θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο εδάθνπο», κε βάζε
ηελ 2837/30-07-2018 απφθαζε έληαμεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5010951, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 143/01-04-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ.
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
(CPV):
31712000-0 πζηήκαηα Μηθξνυπνινγηζηψλ
38200000-7 πζηήκαηα Γεσθψλσλ-επηηαρπλζηνγξάθσλ
Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα III (Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο) πνπ
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε απνηειείηαη απφ:
«Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ», εθηηκψκελεο αμίαο 104.838,71 € πιένλ ΦΠΑ 25.161,29€
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 130.000,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%
(Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 104.838,71 Δπξψ, ΦΠΑ: 25.161,29 Δπξψ).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξεηο (03) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο.
1.4

Θεζκηθφ πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο:
- ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
- ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ
νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37.
- ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ
πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337.
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…».
- ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150).
- ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68)
«Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε
ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
- ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ
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Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ.
20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β)
ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο».
- ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.».
- ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: “Ρχζκηζε
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 1781).
- ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ
θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)».
- ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Σηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκφζησλ
πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44).
- ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκφο Δζληθνχ Μνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ
ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».
- ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Ννκνζεζίαο».
- ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 85 επ..
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)
– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».
- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297)
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)
2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο
Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία».
- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
- ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ
1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15.
- ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα».
- ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ)
(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119.
- ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ
2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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- ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- ηνπ Π.Γ. 147/2010 (ΦΔΚ Α' 240): «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ», φπσο ηζρχεη.
- ηεο 2469/3-10-2017 (ΑΓΑ: 60ΦΓ7ΛΔ – ΠΝ6) Πξφζθιεζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ηφληα Νεζηά» γηα ηε δξάζε κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη
πξφιεςεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ππξθαγηψλ θαη θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο εδάθνπο» (Κσδηθφο πξφζθιεζεο:
ΗΟΝ52, A/A ΟΠ: 2351).
- ηεο αξηζκ. 197-19/21-10-2017 Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ κε ζέκα «Έγθξηζε
ππνβνιήο πξφηαζεο κε ηίηιν “ ΛΑΔΡΣΖ – Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ” ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ηφληα Νεζηά 2014-2020”.
- ηεο αξηζκ. 96606/39771/09-11-2017 Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Π.Η.Ν. ζην Δ.Π. «ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 2014-2020»
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ππξθαγηψλ θαη θαηλνκέλσλ
δηάβξσζεο εδάθνπο».
- ηεο αξηζκ. 2837/30-07-2018 (ΑΓΑ:72Γ17ΛΔ-ΡΗ3) Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ ζρεηηθά κε ηελ
Έληαμε ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ
ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5010951 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 2014-2020».
- ηεο αξηζκ. 143/01-04-2019 (ΑΓΑ:7ΜΞΜ7ΛΔ-Β4Ξ) Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ ζρεηηθά κε ηελ 1ε
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5010951 ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 2014-2020».
- ηεο κε αξ. πξση. 82118/33311/24-09-2018 (ΑΓΑ: ΧΝΕΤ7ΛΔ-2ΖΑ) Απφθαζεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ Έγθξηζε Γηάζεζεο Πίζησζεο.
- ηεο κε αξ. πξση. 62346/25865/13-08-2019 (ΑΓΑ: 7ΝΑΓ7ΛΔ-ΚΤ7) Απφθαζεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ 4ε Σξνπνπνίεζε ηεο Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο.
- ηεο κε αξ. πξση. 1170/14-05-2021 (ΑΓΑ: 6ΗΠ97ΛΔ-ΓΒΦ) 2ε Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ», κε
θσδηθφ ΟΠ 5010951 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ηφληα Νεζηά 2014-2020».
- ηεο ππ’ αξηζκ. 1265-58/15-12-2021 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ηνλίσλ Νήζσλ «Έγθξηζε Kαηάξηηζεο ησλ
φξσλ, ηνπ ρεδίνπ Γηαθήξπμεο, ηεο Γηεμαγσγήο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα
ην Τπνέξγν Νν 09 ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ – Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ
ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ» κε Κσδηθφ MIS 5010951.
- ηεο ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 754/244/05-01-2022 Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ: 22PROC009915485), Αξ. ΔΖΓΖ: 153618, πεξί
Αλνηθηνχ Γηεζλή Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ Νν 9 «Πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» ηεο πξάμεο «Λαέξηεο – Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ
χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5010951.
- ην απφ 09-02-2022 Πξαθηηθφ ηεο 1εο πλεδξίαζεο Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ 9: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» ηεο
Πξάμεο «Λαέξηεο – Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ»
- ηελ ππ’ αξ. 16886/7078 /01-03-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΗΝ πεξί έγθξηζεο Πξαθηηθνχ ηεο 1εο
πλεδξίαζεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα ην ππνέξγν (9) ηεο Πξάμεο «Λαέξηεο – Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ
Κηλδχλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5010951.
- ην απφ 10-03-2022 Πξαθηηθφ ηεο 2εο πλεδξίαζεο Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ην Σκήκα 3 «Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηνπ Τπνέξγνπ 9:
«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» ηεο Πξάμεο «Λαέξηεο – Καηλνηφκν
Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ» δελ ππεβιήζε πξνζθνξά.
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- ηελ ππ’ αξ. 252-13/22-03-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΗΝ πεξί έγθξηζεο Πξαθηηθνχ ηεο 2εο
πλεδξίαζεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα ην ππνέξγν (9) ηεο Πξάμεο «Λαέξηεο – Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ
Κηλδχλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5010951.
- ην απφ 03/05/2022 Πξαθηηθφ ηεο 3εο πλεδξίαζεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζηνλ κε αξηζκ. 153618 Αλνηθηφ
Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ ηεο αξηζ. πξση. Οηθ. 754/244/05-01-2022 (Οξζή Δπαλάιεςε 10/01/2022) Γηαθήξπμεο γηα
ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ 9 ηεο
Πξάμεο ΛΑΔΡΣΖ - Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ
Νήζσλ».
- ηελ ππ’ αξηζκ. 383-20/04-05-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 3εο
πλεδξίαζεο θαηαθχξσζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηα ηκήκαηα : 1 «ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΖ
ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΧΝ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ» θαη 2 «ΔΞΟΠΛΗΜΟ» ηνπ ππνέξγνπ (9) ηεο Πξάμεο «Λαέξηεο – Καηλνηφκν
Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5010951.
- ηε κε αξ. πξση. 1369/07-06-2022 (ΑΓΑ: ΧΑΧΦ7ΛΔ-ΡΧΗ) 3ε Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ», κε
θσδηθφ ΟΠ 5010951 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ηφληα Νεζηά 2014-2020».
- ηελ ππ’ αξηζκ. 563-30/05-07-2022 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο θαηάξηηζεο ησλ φξσλ, ηνπ
ζρεδίνπ δηαθήξπμεο, ηεο δηεμαγσγήο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην ππνέξγν Νν
12 (πξψελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ 9) «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηεο Πξάμεο: «ΛΑΔΡΣΖ» ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ
ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, κε θσδηθφ MIS
5010951.
- ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 55982/23722/08-07-2022 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηεζλή Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ Νν 12 (πξψελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ 9) «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηεο Πξάμεο: «ΛΑΔΡΣΖ»
ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, κε θσδηθφ MIS 5010951.
- ηελ ππ’ αξηζκ. 745-41/31-08-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 1εο
πλεδξίαζεο Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/Σερληθή Πξνζθνξά) ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην ππνέξγν Νν 12 (πξψελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ 9)
«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα
επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηεο Πξάμεο: «ΛΑΔΡΣΖ» ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, κε θσδηθφ MIS 5010951.
- ηελ ππ’ αξηζκ. 765-42/06-09-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 2εο
πλεδξίαζεο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (Σερληθή Πξνζθνξά) ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
γηα ην ππνέξγν Νν 12 (πξψελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ 9) «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο
πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηεο Πξάμεο: «ΛΑΔΡΣΖ» ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, κε
θσδηθφ MIS 5010951θαη επαλαδεκνπξάηεζε ηεο δηεμαγσγήο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα ην Τπνέξγν 12 ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ».
- ην γεγνλφο φηη ν δηαγσληζκφο κε ηελ αξηζ. πξση. νηθ. 55982/23722/08-07-2022 Γηαθήξπμε θαηέζηε άγνλνο.
- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 30/09/2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15:00.
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ε νπνία είλαη
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πξνζβάζηκε απφ ηελ 16/09/2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ 07/10/2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:05.

1.6
Α.

Γεκνζηφηεηα
Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ απεζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (δελ απαηηείηαη).
Β.

Γεκνζίεπζε ζε Δζληθφ πίπεδν

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 172307 θαη αλαξηήζεθαλ ζηε
Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ Ο.Π.. ΔΖΓΖ.
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Σνπηθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016:
Δθεκεξίδα:
1. «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ», εκ/λία Απνζηνιήο: 15/09/2022,
2. «Ζ ΚΔΡΚΤΡΑ ΖΜΔΡΑ», εκ/λία Απνζηνιήο: 15/09/2022,
3. «CorfuPress.com», εκ/λία Απνζηνιήο: 15/09/2022.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ
Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):
https://pin.gov.gr ζηηο θαηεγνξίεο «Αλαθνηλψζεηο», «Πξνθεξχμεηο - Γηαγσληζκνί» θαη «Έξγα ΔΠΑ» ηελ 15/09/2022.
Γ.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Σνπηθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.3548/2007.
Δάλ ε θαηαθχξσζε είλαη ηκεκαηηθή, επεηδή ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο αλάδνρνη, ε επηβάξπλζή ηνπο ζα είλαη
αλαινγηθή, δει. αλαιφγσο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ν θάζε αλάδνρνο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηελ
πεξίπησζε άγνλνπ δηαγσληζκνχ ή άγνλνπ απνηειέζκαηνο, ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
1.7

Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο

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

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, είλαη ηα αθφινπζα:
1.

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]

2.

ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο

3.

νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά

4.

ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη
αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –
δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην
ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο
δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ
έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ
πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν)
δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν «Γηνξζσηηθφ») θαη ζην ΚΖΜΓΖ.
2.1.4 Γιψζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε
ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε,
είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε
ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ
είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη
ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή
ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο
παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε
εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε
εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα)
ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο
δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Τπνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο
Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη
πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη
ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο
έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο
αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα
ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα (Παξαξηεκα VII).
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2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,
β) Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) Σξίηεο Υψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε Σξίηεο Υψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ
έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα
αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο.
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ 2% ηεο
πξνππνινγηδφκελεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ήηνη: 2.096,77 €.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 31/10/2023 άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ
θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ)
δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο
πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ
απνξξηθζεί, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
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δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο
απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξέαο,
εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε
ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997,
ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236
(δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο –
κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)
2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε,
κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη
ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία
ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο
επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ.
2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε
ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο,
ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15 εο
Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L
88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14
απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 3235 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103),
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015,
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ.
648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη
ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο.
- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο
θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο.
- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε
ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε
απφθαζε.
2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί
ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.
Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ
ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο
ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ.
2.2.3.3 Γελ πθίζηαηαη θακία εμαίξεζε απφ ηνπο φξνπο απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρήο, ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί αξρψλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο
είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ
δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
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δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε,
απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.
2.2.3.5. 2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη
2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα
ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο
πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη
ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή
πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ
παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε
απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο.
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2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ
εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ε θαηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξέπεη λα
θαιύπηεηαη από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο.

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/παξέρνπλ:
α) γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα αθφινπζα έηε:
1. έηνο (2019) θχθινο εξγαζηψλ (ηνπιάρηζηνλ ζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, ήηνη: 130.000,00€).
2. έηνο (2020) θχθινο εξγαζηψλ (ηνπιάρηζηνλ ζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, ήηνη: 130.000,00€).
3. έηνο (2021) θχθινο εξγαζηψλ (ηνπιάρηζηνλ ζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, ήηνη: 130.000,00€).
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε
ηεο έλσζεο.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:
α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ κία ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, χςνπο, ην ειάρηζην φζν ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη 130.000,00€.
β) Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο (π.ρ. ISO 9001, EN 60529 θ.ά.), πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα
ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία (πηζηνπνηεηηθά) βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε
ηεο έλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε:
Α) Απαηηείηαη ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ηα νπνία λα βεβαηψλνπλ
ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ δηαρείξηζεο (π.ρ. πνηφηεηαο,
αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θ.η.ι.) ηα νπνία πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά ή δηεζλή
πξφηππα (π.ρ. EN ISO 9001). Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο,
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δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο
ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation- EA) θαη κάιηζηα, κέινο
ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Β) Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο, ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίδνληαη φια
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά
θαλνληζηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα
επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή
θαλνληζκψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ,
δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation- EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο
αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Γ) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Δθζέζεσλ Γνθηκψλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε
ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά) πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη Δθζέζεηο Γνθηκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή απφ εξγαζηήξηα αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ.
Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε
ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο απφ
ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία
2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε
απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο
δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη
απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3..
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν
ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ.
2.2.8.2. Τπεξγνιαβία
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη
ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε
πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη
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φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ
2.2.3..
2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ
2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο
ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη
2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
2.2.9.1 .Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν
απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗ , ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.
Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη
πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα
κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή
ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο
ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα
επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ.
Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε
ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ,
φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί
ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ
πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην
κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη
δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο
εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά
πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε
ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο
παξνχζαο.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά
ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά
κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη
αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1
θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
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α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.1: α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2:
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο- κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ
ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο
παξ. 2.2.3.2.: α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
(κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) θαη β) έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο:






Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα άιισο, ζηελ πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ,
πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή ρξφλνο ηζρχνο,
πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (θαη νπνηνδήπνηε άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα
ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη)
Τπεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη
εηζθνξέο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά
Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Ζ δήισζε απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη
απνθιεηζηηθά ζηνλ e-ΔΦΚΑ)
Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα
ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4:
 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.4.β: α) επίζεκε δήισζε
αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη
δηαζέζηκε κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηεκέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο.
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
 Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ.
πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ
πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ.
 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν
Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο

20

22PROC011247437 2022-09-15










ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ
εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ..
Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ζηφρν ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, άιισο, φηη ηπγράλεη ζηε πεξίπησζή ηνπ εθαξκνγήο ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α΄ 93), θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ θαηάζηαζεο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ, δελ έρεη
παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή δελ έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο [άιισο, ζε πεξίπησζε πξνεγνχκελεο εκπινθήο, απηή δειψλεηαη σο
πξαγκαηηθφ γεγνλφο]
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνζηεί πξφσξε θαηαγγειία
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελε ζχκβαζε.
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ απαηειψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ
ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
Τπεχζπλε δήισζε φηη: α) νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη β) δελ
έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή πνηλή ή άιινπο είδνπο θχξσζε ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ απφ
αξκφδηα επνπηηθή αξρή/θνξέα κε πεηζαξρηθέο-θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο.

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9:
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ
απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί
έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ,
θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα γίλεηαη απνδεθηφ θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ
εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ Δπηκειεηεξίσλ (Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ ή Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην).
ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ
ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ
αλάζεζε ζχκβαζεο.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ


Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ, ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
δεκνζίεπζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δελ ππνρξενχηαη ζε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ (π.ρ. δειψζεηο θνξνινγίαο
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εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.). Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε
ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα
ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ (π.ρ. δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.) γηα
ην έηνο απηφ.


Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ή αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηζνινγηζκψλ ηξηψλ εηψλ, ππνβάιινπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί
θαη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ (π.ρ. δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.).

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ πξνκεζεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ θαη ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία εκπεηξίαο:
Αλαιπηηθφηεξα:
(i) Σα ζηνηρεία εκπεηξίαο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα θαη ζα είλαη ηα θάησζη:
α. Σίηινο ηεο ζχκβαζεο – Σνπνζεζία.
β. Ολνκαζία Αλαδφρνπ (Μεκνλσκέλε επηρείξεζε ή Κνηλνπξαμία) ηεο ζχκβαζεο.
γ. Δπηκεξηζκφο ησλ παξαδφζεσλ θάζε επηρείξεζεο, ζηελ ζχκβαζε (Πνζνζηφ θαη είδνο ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο).
δ. Δξγνδφηεο (απνδέθηεο).
ε. Ζκεξνκελίεο έλαξμεο - πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ έρεη πεξαησζεί), δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
ζη. Σειηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.
ε. Δθηειεζκέλε Αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ
ζ. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο.
(ii) Ο πίλαθαο απηφο ζπλνδεχεηαη, εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, απφ ζπκβάζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά
νξζήο εθηέιεζεο απηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν
ηεο ζχκβαζεο θαη ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη απηή εθηειέζηεθε έληερλα θαη εληφο
ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη εάλ δε ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε αληίζηνηρε δήισζε ηνπ
απνδέθηε. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θαηέζηε εθηθηή ε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ θαη, εθφζνλ πθίζηαηαη, ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηδίσο
ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ
ιακβάλεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ κέζσλ κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο επηρείξεζεο
ηνπ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ κέζσλ κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ
ιακβάλεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνχ θαη ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο πνπ ζα εθαξκφζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο
επηρείξεζεο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ
ζα εθαξκφζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
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Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο απφ ηε δηαθήξπμε
εμνπιηζκφο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαηά
ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ππεξγνιάβνη ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηεζεί
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο θαη ην πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβίαο, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξγνιαβίαο κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο αλαθεξπρζεί αλάδνρνο.
Πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε νη δεηνχκελεο θσηνγξαθίεο ή πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ. ε πεξίπησζε
πνπ ε δηαθήξπμε πξνβιέπεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ, κπνξεί λα δεηείηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν δειηίν
απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ.
Σα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα ή ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηέηνηα ή ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα εμεγεί
ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλίδεη πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε
ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηέηνηα ή ηζνδχλακα πξφηππα απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε θξάηε-κέιε
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα εμεγεί ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλίδεη πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Σα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηέηνηα ή ηζνδχλακα πξφηππα απφ νξγαληζκνχο
εδξεχνληεο ζε θξάηε-κέιε, ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα εμεγεί ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλίδεη πνηα άιια
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν
θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο
κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ απηφ θέξεη
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη:
i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν
θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ,
πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ
κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ.,
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ
απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ
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θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά
ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο,
απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία
απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016,
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο
επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο
βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1,
ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή
έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ
ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ
ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη
ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ
δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο φηη ζα θάλεη ρξήζε
απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ
δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο
ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ
ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο:
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2.3



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



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

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ

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

2.4.3

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ κε
πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο
πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη
2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα απηήο.
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην
αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
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Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε δήισζε,
ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF.
2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηεο Γηαθήξπμεο,
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε
ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ:
α) ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.
β) ηε ρψξα παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία παξάγεηαη απηφ,
θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ηηκή,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην IV ηεο δηαθήξπμεο ζην νπνίν παξαηίζεηαη ζρεηηθφ ππφδεηγκα.
Α. Σηκέο
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην ΜΔΡΟ Β ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ
ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ
ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72
παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο,
νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
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Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο
δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί
θνξείο.
ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα
αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα
δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο.
2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε
πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ ππνβάιιεηαη
εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1
(Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή
δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε
εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102
θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο Ο πεξηνξηζκφο
απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ.
4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ,
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη
ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016,
ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016,
η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016,
ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί
θξηηεξίσλ επηινγήο,
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ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί
πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

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


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ
(ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ Παξαζθεπή 07/10/2022 θαη ψξα 12:05 κ.κ.
ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο
ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα
ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε
απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη
αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα.
Δηδηθφηεξα:
α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ
απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην
ΔΖΓΖ.
Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο
παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
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γ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη
πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα
ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε
απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν
ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη
απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά»
θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ
απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο.
ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ
εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο.

3.2

Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

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

Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη
κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ
αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο
ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε
άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά:
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α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016,
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327
ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη,
θαη
δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε
δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ
έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ
ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ
δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο
πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ
αλάδνρν.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία,
κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη
απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο
επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη
απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη
απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη
ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο
επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη
ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα
άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ
ην αίηεκά ηνπ .
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε
πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια
κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο
ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
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Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο
εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία
εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα
θαη ψξα 23:59:59.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η
ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή
πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν
18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ
πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο
ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10)
εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί
πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά.
Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»:
α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην,
πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν
ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί
ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή
αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο.
γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε
ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ
θαηάζεζή ηνπο.
δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην
αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο .
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο
αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο .
Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (Δηνηθεηηθό Εθεηείν Κέξθπξαο). Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο θαη ε αλαζέηνπζα
αξρή, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο
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σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή
αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ
αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο
αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ θνηλνπνίεζε ή ηελ
πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60)
εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.
Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε
πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ
θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο
ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο
θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο
ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο δχν (2)
εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο
δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή
ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ.
18/1989.
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο
ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989.

3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

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

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο)

4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο:
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ
λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο
ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα V ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν,
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή
παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα νθηψ (8) κελψλ.
ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1.1. ηεο παξνχζαο, απαηηείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν «εγγχεζε πξνθαηαβνιήο» γηα πνζφ ίζν κε απηφ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα VI ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα
ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο).
Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά απφ ηελ
αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά
θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο
απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ
παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε
παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
4.1.2. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή
ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο (δψδεθα κελψλ), ην
χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ήηνη: 4.940,00 € (επξψ). Ζ
επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
(δψδεθα κελψλ), ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.6 ηεο παξνχζαο.
4.2

πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

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

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο
ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ
ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12
ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ
ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.
4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ
αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.
4.3.3. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:
α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα
εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε
θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ
ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή
δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.
4.4

Τπεξγνιαβία

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

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο

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

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σξφπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
β) Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 10 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηελ
θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72§7 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ
ππνινίπνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζαο
πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ζηνλ αλάδνρν κέρξη
ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ
επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο
πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν ζα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε
ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο.
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ
πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη
(άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο,
εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ.
4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4%
επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ
απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο):
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί
κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ
ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
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ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα
αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία
πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή
αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο
παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ
δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν
ππεξεκεξίαο.
γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα
αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε
κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ= Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ.
ΣΚΣ= Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν.
ΣΚΔ= Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Π= πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή ……. [Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο από 1,01 έσο θαη
1,05 θαη πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο, ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01].
Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο
θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ
εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ
ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο
εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
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Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ.
Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη
ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη
ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη
ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ
πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ
αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2
(Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ
πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο
πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν
φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο
ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ
απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.
5.4

Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ

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

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο ηξηψλ (03) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζε
ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν αλαζέησλ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VI ηεο παξνχζεο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ
γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν
αλάδνρνο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. ηελ
πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ζπκβαηηθφ
ρξφλν παξάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο.
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
νξγάλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ
πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο
ζνβαξνί ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ
πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ
ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο,
ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε
6.2

Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ
λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα VI ηεο παξνχζαο.
Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο: καθξνζθνπηθόο έιεγρνο – ιεηηνπξγηθόο
έιεγρνο.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο – απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.
4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά
θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα
επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
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Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ
πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ
αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη’
έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο
θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο:
Είκοζι (20) ημέρες από ηην παράδοζη ηων σλικών.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα
πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν
εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη
πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ
νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.3

Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ

χκθσλα κε ηα άξζξα 210 έσο 212 ηνπ λ. 4412/2016.
6.4

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε
ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή
ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη
σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα
πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5

Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

6.6

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε
θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο
θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 1 πξνβαίλεη ζηνλ
απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία
θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ
αλαδφρνπ.
Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο άλσ επηηξνπή
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε
ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην
ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
72 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί εγγπήζεσλ θαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηνπ ππνέξγνπ Νν 12 απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο
- Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ.
Πην αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.
Γηάξθεηα ζχκβαζεο: νξίδεηαη νξίδεηαη ζε ηξεηο κήλεο.
Σφπνο παξάδνζεο: Κέξθπξα – Λεπθάδα – Κεθαινληά – Εάθπλζνο
ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Υξεκαηνδφηεζε
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 12 (πξψελ Τπνέξγν 9 – Σκήκα 3) «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» ηεο Πξάμεο: «ΛΑΕΡΣΗ»
ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΩΝ ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ιόληα Νεζηά 2014-2020» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο
2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε ηίηιν Παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ππξθαγηψλ θαη θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο εδάθνπο κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση.
2837/30-07-2018 ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5010951, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξ. πξση. 143/01-04-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ.
Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ: 104.838,71 €
Αλάιπζε θαη Σεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ/πλνιηθή θαη αλά ηκήκα/κνλάδα
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΣΑΥΤΝΙΟΓΡΑΦΩΝ

A/A

Δίδνο

Πνζφηεηα

Σηκή
Μνλάδνο
(ρσξίο
Φ.Π.Α.)

Κφζηνο
(ρσξίο
ΦΠΑ)

Κφζηνο
(κε ΦΠΑ)

ΟΜΑΓΑ Α1 πζηήκαηα κηθξνυπνινγηζηψλ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ θαη δηεπαθψλ επηθνηλσλίαο
1.1

Πιαθέηα Μηθξφ ππνινγηζηήο Quad Core 1.2GHz/
64bit CPU 1GB RAM WiFi & Bluetooth 4.1

30

40,32 €

1.209,68 €

1.500,00€

1.2

Πιαθέηα
πςειήο
Αθξίβεηαο
κεηαηξνπήο
ζεκάησλ (High Precision AD/DA Board
ADS1256 DAC8552)

30

56,45 €

1.693,55 €

2.100,00€

60

64,52 €

3.870,97 €

4.800,00€

60

137,10 €

8.225,81 €

10.200,00€

30

40,32 €

1.209,68 €

1.500,00€

1.3
1.4

1.5

Δπξσπαηθφ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ ΠΑΝΔΛ 50 W
12V.
ΜΠΑΣΑΡΗΑ
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΒΑΘΗΑ ΔΚΦΟΡΣΗΖ 12V
100AH
Φνξηηζηήο Μπαηαξηψλ απφ Φ/Β Πάλει (20A
12/24V Led USB Solar Panel Battery Regulator
Charge Controller)
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1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

Σξηαμνληθφ Γεψθσλν κε ζήθε θαη 3 γεφθσλα 4.5
Hz (3 - Component geophone
case & 3Component 4.5Hz geophones with 3 cable
outputs)
Κνπηί ρεηξηζκνχ εμσηεξηθφ MARLANVIL
012A.PL 300x220x120mm κε αδηαθαλέο θαπάθη
ζηεγαλφ IP66
Πιαθέηα ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πςειήο
αθξίβεηαο γηα ηελ πιαθέηα κηθξνεπεμεξγαζηή
(Precision RTC Real Time Clock Memory
Module)
Κάξηα κλήκεο (micro SDHC 32GB Class 10 with
Adapter)
USB Modem GPRS-GSM 3G 4G απφιπηα
ζπκβαηφ θαη ιεηηνπξγηθφ κε ηελ πιαθέηα ηνπ
Μηθξνππνινγηζηή
Πιαθέηα Μηθξνππνινγηζηή (Arduino R3 Original
Board)
Κχθισκα κεηαηξνπήο ηάζεσο (Step Down
Converter Module (DC-DC 8-50V Step-down
Buck Converter to 5V 3A Module)

30

169,35 €

5.080,65 €

6.300,00€

30

20,16 €

604,84 €

750,00€

30

6,05 €

181,45 €

225,00€

30

8,06 €

241,94 €

300,00€

30

64,52 €

1.935,48 €

2.400,00€

30

24,19 €

725,81 €

900,00€

30

6,05 €

181,45 €

225,00€

1.13

Φνξηηζηήο Μπαηαξηψλ 12Volt 100Ah

2

201,61 €

403,23 €

500,00€

1.14

TIME & RAW RECEIVER BOARD WITH
SMA (RTK READY)

30

129,03 €

3.870,97 €

4.800,00€

ΤΝΟΛΟ 1

29.435,48 €

36.500,00€

Σηκή
Μνλάδνο

Κφζηνο
(ρσξίο
ΦΠΑ)

Κφζηνο
(κε ΦΠΑ)

Δίδνο

A/A

Πνζφηεηα

ΟΜΑΓΑ Α2 πζηήκαηα γεσθψλσλ - επηηαρπλζηνγξάθσλ
2.1

Δλζχξκαην
γεψθσλα

χζηεκα

Γεσζθφπεζεο

2.2

Τπνζηεξηθηηθφ
Γεσζθφπεζεο

2.3

Τςειήο επαηζζεζίαο
ζχλδεζε ζε Ζ/Τ

Αζχξκαην

κε

24

χζηεκα

επηηαρπλζηφκεηξν

κε

1

16.129,03 €

16.129,03 €

20.000,00 €

1

14.112,90 €

14.112,90 €

17.500,00 €

30

806,45 €

24.193,55 €

30.000,00 €

2.4

χζηεκα επηηαρπλζηνκέηξσλ δνκηθήο επζηάζεηαο

2

6.451,61 €

12.903,23 €

16.000,00 €

2.5

Λνγηζκηθφ Building Modal Analysis

1

8.064,52 €

8.064,52 €

10.000,00 €

ΤΝΟΛΟ 2

75.403,23 €

93.500,00 €

104.838,71 €

130.000,00 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

48

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ
Βιέπε ρσξηζηφ έγγξαθν κε ηίηιν: ΔΝΙΑΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ)
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22PROC011247437 2022-09-15
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΣΑΥΤΝΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΟΜΑΓΑ Α1 πζηήκαηα κηθξνππνινγηζηψλ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ θαη δηεπαθψλ επηθνηλσλίαο
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Α1 - ΓΔΚΣΖ

1
1.1

1.2

Απαίηεζε

Πιαθέηα κηθξνυπνινγηζηή

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Quad Core 1.2 GHz/64 bit CPU, 1GB
RAM, WiFi & Bluetooth 4.1

Quad Core 64bit CPU

>=1.2GHz

Μλήκε RAM

>=1GB

WiFi 802.11 b/g

NAI

Bluetooth 4.1

NAI

Έμνδνο HDMI

NAI

Audio Line-Out

NAI

RJ-45 10/100 Mbps Ethernet

NAI

Θχξεο USB

>=4

CPU, GPU, CHIPSET heatsink
included

NAI

Πιαθέηα πςειήο αθξίβεηαο

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Μεηαηξνπήο ζεκάησλ

Onboard ADS1256, 8ch 24bit

NAI

(High Precision AD/DA Board ADS1256
DAC8552)

High-precision
differential

ADC

(4ch

input), 30ksps sampling rate
ΝΑΗ

Onboard DAC8532, 2ch 16bit
High-precision DAC
via

ΝΑΗ

Onboard input/output interface via
screw terminals, for connecting
analog/digital signal

ΝΑΗ

AD/DA detect circuit

ΝΑΗ

πκβαηφηεηα

Με
ηνλ
επηιερζέληα
κηθξνυπνινγηζηή

Onboard input
pinheaders,

interface

for connecting analog signal
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α
1.3

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Δπξσπατθφ Φσηνβνιηατθφ Πάλει 50W
12V

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

60

Ηζρχο

>=50W

Σάζε εμφδνπ

>=12V

Ρεχκα εμφδνπ

>=1.25A

Σερλνινγία
ππξηηίνπ
1.4

Μπαηαξία Φσηνβνιηατθψλ
πζηεκάησλ
Μπαηαξία
Δθθφξηηζεο 12V 100AH

1.5

Βαζηάο

Φνξηηζηήο Μπαηαξηψλ απφ Φ/Β Πάλει
(20Α, 12/24V Led USB Solar Panel
Battery Regulator Charge Controller)

Απαίηεζε

κνλνθξπζηαιηθνχ

ΝΑΗ

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

60

Δπαλαθνξηηδφκελε

ΝΑΗ

Ολνκαζηηθή Σάζε

>=12V

Υσξεηηθφηεηα

>=100AH

Βαζηάο Δθθφξηηζεο

ΝΑΗ

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Ολνκαζηηθή ηάζε

12V 24V Auto

Ρεχκα

10A/20A/30A

Υξνλνδηαθφπηεο θαη αηζζεηήξαο
θσηφο

ΝΑΗ

Γηα Φ/Β χζηεκα 10A/12V

Ζιηαθφ
120W

Πάλει

Μπαηαξία
κνιχβδνπ-νμένο
12V
21V γηα κέγηζηε
ηάζε εηζφδνπ

Γηα Φ/Β χζηεκα 10A/24V

Ζιηαθφ
240W

Πάλει

Μπαηαξία
κνιχβδνπ-νμένο
24V
42V γηα κέγηζηε
ηάζε εηζφδνπ
Build-in industrial microcontroller

ΝΑΗ

One-key setting, digital display,
auto memory function

ΝΑΗ

Fully 4-stage
management

ΝΑΗ

51

PWM

charge

Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Build-in short-circuit protections,
open-circuit protections, reverse
protections, over-load protections

Απαίηεζε
ΝΑΗ

Dual mosfet reverse current
protections, low heat productions
1.6

Σηαμνληθφ γεψθσλν κε
γεψθσλα 4.5 Hz

ζήθε θαη 3

(3-component geophone case & 3component 4.5 Hz geophones with ξ3 cable
outputs)

1.7

1.8

Κνπηί ρεηξηζκνχ εμσηεξηθφ κε αδηαθαλέο
θαπάθη ζηεγαλφ IP66

Πιαθέηα ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ
πςειήο αθξίβεηαο γηα ηελ πιαθέηα
κηθξνεπεμεξγαζηή
(Precision RTC Real Time Clock Memory
Module)

1.9

Micro SD Card

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Γηαζηάζεηο

>=120x75mm

Φπζηθή ζπρλφηεηα

4.5Hz ± 10%

Απφζβεζε

0.6 ± 10%

Δπαηζζεζία

28.8V/m/s ± 5%

Αληίζηαζε

375Χ ± 5%

Παξακφξθσζε

<=0.2%

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

-40νC εψο +70νC

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Πξνζηαζία

>=IP66

Μέγεζνο

243x190x90mm

Αλζεθηηθφ ζε θξνχζε θαη πίεζε

ΝΑΗ

Γελ δηαβξψλεηαη

ΝΑΗ

Αδηαθαλέο θαπάθη

ΝΑΗ

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Σάζε ιεηηνπξγίαο

2.3V-5.5V

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

-40νC έσο + 85νC

πκβαηφηεηα

Με
ηνλ
επηιερζέληα
κηθξνυπνινγηζηή

Ηζνδχλακν κεηχπν DS3231 Real
Time Clock Module

ΝΑΗ

Storage capacity 32K

ΝΑΗ

With rechargeable battery to
ensure the system after power
failure

ΝΑΗ

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Υσξεηηθφηεηα

>=32GB

Πεξηιακβάλεηαη αληάπηνξαο

ΝΑΗ

Καηεγνξία

>= Class 10
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Γηαζηάζεηο

15x11x1mm

Σαρχηεηα

Αλάγλσζε
>=48ΜΒ/s
Δγγξαθή
ΜΒ/s

1.10

Πιαθέηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ
δηθηχνπ GSM-GPRS 3G 4G
(SIM900A V4.0 kit wireless extension
GSM Module)

1.11

1.12

Πιαθέηα κηθξνυπνινγηζηή

Κχθισκα κεηαηξνπήο ηάζεσο (Step Down
Converter Module)

Απάληεζε

Απαίηεζε

Πξνκ/ηή

>=10

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Onboard two set power supply
interface

VCC5 %V, VCC4
3.5-4.5V, optional
power on self
starting (default)
and control start

Onboard SMA

ΝΑΗ

IPXmini antenna interface

ΝΑΗ

SIM900A interface reservrd reset

ΝΑΗ

Support for mobile phone 3,4G
card

ΝΑΗ

Serial port circuit

ΝΑΗ

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Μηθξνειεγθηήο

ATmega 328
ηζνδχλακν

Σάζε ιεηηνπξγίαο

5V

Σάζε εηζφδνπ (ζπληζηάκελε)

7-12V

Σάζε εηζφδνπ (εχξνο)

6-20V

Digital I/O pins

>=14

PWM Digital I/O Pins

>=6

Analog input pins

>=6

DC current per I/O pin

40mA

DC current for 3.3V pin

50mA

Flash memory

>=32MB

Flash memory for bootloader

>=0.5KB

SRAM

>=2KB

EEPROM

>=1KB

Clock speed

>=16MHz

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Synchronous rectification
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ή

Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

1.13

Φνξηηζηήο Μπαηαξηψλ 12V 100Ah

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Conversion rate

>=96%

Input voltage

DC8-50V (12V,
24V, 36V changes
to 5V)

Output parameter

DC5V 3A MAX
micro usb output

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

2

Σξνθνδνζία

230V

Σάζε θφξηηζεο/εθθίλεζεο

12/24V

Ηζρχο

1100W

Ρεχκα θφξηηζεο

35A

Ρεχκα εθθίλεζεο

200A

Φφξηηζε
ρσξεηηθφηεηαο

TIME & RAW RECEIVER BOARD
WITH SMA (RTK READY)

κπαηαξίαο

>=450Ah

Βάξνο

>=20kg

Ρφδεο κεηαθίλεζεο

ΝΑΗ

Καηάιιεινο
κνιχβδνπ
1.14

Απαίηεζε

γηα

κπαηαξίεο

ΝΑΗ

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

GPS

ΝΑΗ

GLONASS

ΝΑΗ

Galileo, BeiDou, QZSS and
SBAS RAW and timing
receiver EVAL module USB

ΝΑΗ

I2C

ΝΑΗ

UART with SMA antenna
connectors

ΝΑΗ

RTK ready

ΝΑΗ

Nav. update rate Concurrent
GNSS: up to 2 Hz

ΝΑΗ

Position accuracy 2.5 m CEP
(Autonomous)

ΝΑΗ

Acquisition GPS & GLONASS
GPS &BeiDou
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ΝΑΗ

Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Cold starts

26 s 27 s

Aided cold starts

2s3s

Sensitivity Tracking &Nav

–167 dBm –165
dBm

Cold starts (aided)

–157 dBm –151
dBm

(autonomous)

–148 dBm –148
dBm

Reacquisition

–160 dBm –160
dBm

Assistance Assist Now GNSS
Online

ΝΑΗ

Assist Now GNSS Offline

(up to 35 days)

Assist Now Autonomous

(up to 6 days)

OMA SUPL & 3GPP compliant

ΝΑΗ

TCXO Oscillator

ΝΑΗ

Built-In RTC crystal

ΝΑΗ

Extra LNA for passive antenna

ΝΑΗ

Anti jamming Active
detection and removal.

ΝΑΗ

CW

On-board SAW band pass filter

ΝΑΗ

Internal SQI Flash for Firmware
update

ΝΑΗ

Active and passive Supported
antennas

ΝΑΗ

Super
Sense
- 167dBm

ΝΑΗ

Indoor

GPS,

On-board Ultra low noise
3.3V voltage regulator and
RF filter for noise blocking

ΝΑΗ

USB, I2C and Uart (Tx,Rx)
RAW data out avail

ΝΑΗ

Support active antenna

ΝΑΗ

u-center GPS Evaluation
ΝΑΗ

Software
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Extensive visualization and
evaluation features

ΝΑΗ

Supports Assist Now Online
and Assist Now Offline A-GPS
ΝΑΗ

services
1 TTL UART port, 1 USB port,
1 I2C port

ΝΑΗ

Timepulse LED

ΝΑΗ

Flash memory for firmware
upgrade and settings inside save
settings without battery) in the
module (can

ΝΑΗ

Battery for HOT module start

ΝΑΗ

Dimensions

40x18mm

Weight

8.1 gram

Fully assembled and ready to use
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΟΜΑΓΑ Α2 - πζηήκαηα γεσθψλσλ – επηηαρπλζηνγξάθσλ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Πιήξεο ζχζηεκα Γνξπθνξηθνχ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ αλαθνξαο GNSS
Α1 - ΓΔΚΣΖ

1
2.1

Δλζχξκαην χζηεκα
Γεσζθφπεζεο

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

1

Sensor-Array connection

bipolar, one for each
module
20 kΏ

Input impedance

142 dB, from ±3.2 mV
to ±665 mV (8 options)

Dynamic range

from 0.1 κV/digit to 20
κV/digit (8 options)

Resolution

synchronized on each
Conversion

channel

Data transmission

asynchronous
bidirectional serial,
1Mbaud

Status indicators

LED on each module
3.3 V (from 5 V of the

POWER SUPPLY

PC USB interface)

CONSUMPTION

7.5mA per channel
@256Hz
8.1mA per channel
@512Hz
9.4mA per channel
@1024Hz
Interface: 20mA

Internal Voltage

+3.3V
0.55W (12 channels

POWER CONSUMPTION

@128Hz)
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Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε
non existent. Powered

BATTERY

from PC/pocket PC
1 for each module,

Number of channels

analog band DC-360 Hz
group of 8 or multiples
(8,16, 24, 32...).

Number of modules

Other combinations on
demand

SAMPLING

89 kHz per channel in
continuous mode

OUTPUT FREQUENCY (fs)
128, 256, 512, 1024,
2048,
4096,
8192,
16384, 32768 Hz
RECORDING LENGTH

continuous - no limits
for fs < 2048 Hz
stacking
mode
selectable, available at
all sampling rates

DYNAMIC RANGE

142 dB

BAND

DC - 360 Hz

COMMON MODE REJ

> 90 dB

CROSS-TALK

non existent (digital
transmission among
channels)

MAX CHANNELNO.

255 (nominal)

Distance among modules

typical distance is 5.3 m

Length

75 m
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε
each channel can be set
as a trigger and acquire

TRIGGER

at the same time. No
need for a Separate
trigger cable

PRE-TRIGGER

several options (up to1s)

VISUALIZATION

allows for continuous
visualization in real time
(fo)
dedicated software

STACKING
/
PHASE
INVERSION /AVERAGING
Operating
conditions

Environmental

routine with unique
features
temperature 0-50°C,
humidity 0-100%

Geophones

>=24
Vertical, 4.5Hz

2.2

Τπνζηεξηθηηθφ
Αζχξκαην χζηεκα
Γεσζθφπεζεο

Geophones characteristics

Eigen frequency

Geophones type

with spikes for coupling
on soft soils

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

1

Characteristics

- 3 velocimetric
channels (adjustable
dynamic range)
-3
Accelerometric channels
- 1 analog channel
GPS receiver
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απάληεζε

Απαίηεζε

Πξνκ/ηή

- built-in radio
transmitter/receiver
(for synchronization
among different units)
- radio triggering
system (for MASW
surveys and similar)
CISPR 11 - EN 55011
Classification:

(Industrial, scientific
And medical (ISM)
radio-frequency
equipment
disturbance

-Radio

Characteristics - Limits
and
methods
of
measurement),
Group 1 Class B.

Conformity to standards
EN 55011, IEC 61000-42, IEC 61000-4-4, IEC
61000-4- 3.
2 x 1.5
alkaline

Power supply

VDC

AA,

battery
+3.3 V, +3.6 V for the
analog section

Internal voltage

75 mW (GPS inactive),
Power consumption

450 mW (GPS active)

80 h continuous, GPS
Battery duration

inactive
11 (6 velocimetric, 3
accelerometric, 1

Number of channels

external, 1 for
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Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απάληεζε

Απαίηεζε

Πξνκ/ηή

radio/GPS
synchronization)
7 channels with
differential input
(velocimeters), 3 with
monopolar input
(accelerometers), 1
Amplifiers

digital signal

Noise
< 0.5 mV r.m.s. @128Hz
sampling (on the HIGH
GAIN differential input
channels)
Amplifier input impedance

10000000 Ohm

Frequency range
Sampling rate

64 kHz per channel

Output sampling rate

128, 256, 512, 1024 Hz

A/D resolution

24 bit equivalent
HIGH GAIN channels:
±25.6 mV (781 nV/digit)
LOW
±1V

Max analog input

GAIN

channels:

graphic, 128 x 64 pixels,
Display

back-lighted

Keyboard

soft-touch, 4 keys
internal, permanent
with date and alarm,
can be visualized also

Clock

during the acquisition
12 channels with timemarker (precision 1 κs)

GPS
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Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Level

spirit, horizontal high
precision, sensitivity 5’ arc
(0.083°)

Connections

type B, USB port

Data recording

internal memory, standard
1 Gb,
10 x 14 x 7.7 (height)

Dimension and weight

cm 1.1 kg aluminium case
spikes or rheological

Ground coupling

cushion
temperature – 10 /

Operating environmental

+70°C
humidity 0-90% without

conditions

condensation
IP protection index à 65

Impermeability

(dust proof, splash proof)
HIGH
GAIN:
3
orthogonal electrodynamic
velocimeters digitally
equalized above 0.3 Hz
LOW GAIN: 3 orthogonal
Electrodynamic
velocimeters digitally
equalized above 0.3 Hz.
Self-locking when not in
acquisition
ACCELEROMETERS:
3 orthogonal digital

Sensors

accelerometers. Scale ±5 g.

Sensor frequency range

0.1 - 300 Hz
Triggering system
including 50 m length
cable, cable winder,
geophone with soil-

SW ARRAY

coupling spike (vertical,
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε
4.5 Hz eigenfrequency),
tripod stand for stiff
soil.
- directly connected via
cable
- located at a remote site
(via web)
- real time visualization of
recordings
- data saving
- threshold based alarms
- alarm review

2.3

Τςειήο επαηζζεζίαο
επηηαρπλζηφκεηξν κε
ζχλδεζε ζε Ζ/Τ

SW MANAGER

- alerts (thrshold based
alarms) sending via e-mail

External GPS antenna

NAI

Radio amplifier

Up to 300m in open air

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

30

Transmission output

voltage (IEPE)

Voltage sensitivity

10000 mV/g ±5%

Range

±0.6 g

Destruction limit

200 g

Residual noise

< 1 κg @ 0.5 .. 300 Hz

Noise densities

0.3 κg/Hz @ 0.1 Hz
0.06 κg/Hz @ 1.0 Hz
0.03 κg/Hz @ 10.0 Hz

Supply current

2 - 20 mA

Output bias voltage

12 - 14 V (@ 4mA, @
25°C)

Resonant frequency

> 0.35 kHz (+15 dB)
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Linear frequency range

0.08 - 260 Hz (±3 dB)

Transverse sensitivity

<5%

Output impedance

< 130 Χ @ I const = 4mA

Operating temperature

-20°C / 80°C

Temperature transients

0.0002 g/K

Acoustic noise sensitivity

0.01 g/kPa

Case material

Aluminium

Cable connection

UNF 10-32, radial

Mounting

M5 / M10

χζηεκα δηεπαθήο κε Ζ/Τ
Equipment

2x AC analog input,
IEPE, TEDS 2x Digital
trigger input, 1x Supply
photoelectric/contrast
scanner, 1x Optional
power supply

Standard Configuration

AC input + IEPE supply

IEPE supply can be
switched off

By software

TEDS: Internal sensor data

Yes, acc. to IEEE 1451.4

Sheet is transmitted
IEPE Power Supply for
Sensor

2.8 mA

IEPE Compliance Voltage

22 V

Number of Channels

2
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Input Resistance

> 1 MW

A/D Conversion

24 Bit, 96 kHz per channel

Signal Frequency (-3dB)

0.1 - 40 000 Hz

Measuring Ranges

mV ±8000, ±800, ±80, ±8

Actual wideband noise

κV 5 (0.1 .. 40 000 Hz)

Measuring Error

%<2

Connector

BNC

Digital Trigger Input
Input for external phase
reference signal
Level 0 - 24 V Number
2 Switching threshold
High-Low 1.5 V
Minimum pulse length 12
κs
Supply for external
(additional to IEPE)

2.4

χζηεκα
επηηαρπλζηφκεηξσλ
δνκηθήο επζηάζεηαο

sensors

Supply Voltage 13.5 V
Supply Current 35 mA

USB standars

YES 2.0 or higher

Operating Temperature

From -20 to +55 °C

Relative Humidity

% < 95

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

2

Δπαηζζεζία

10000 mV / g ± 5%

Δχξνο κέηξεζεο

-0,6 .. 0,6 g

Γξακκηθφ εχξνο ζπρλνηήησλ

0.08 .. 260 Hz

Μεηαβαηηθέο ζεξκνθξαζίεο

0,00020 g / K
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Παξα/κπή

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

Αθνπζηηθφο ζφξπβνο

0,01 g / kPa

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

-20 .. 80 ° C

πλνιηθφο
Θεξκνθξαζίαο

-0,08% / K@ -20 ..80 °C

ζπληειεζηήο

πληειεζηήο Θεξκνθξαζίαο 1

0,02% / K@ -20 ..40 ° C

πληειεζηήο Θεξκνθξαζίαο 2

-0,08% / K@ 40 ..80 ° C

Τπνιεηκκαηηθή κπάληα ζνξχβνπ

1 κg @ 0,5. 300 Hz

Ππθλφηεηεο ζνξχβνπ

0,3 κg / √Hz @ 0,1 Hz
0,06 κg / √Hz @ 1 Ζz
0,03 κg / √Hz @ 10 Ζz
0.08 .. 260 Hz (3 dB)

Γξακκηθφ εχξνο πρλνηήησλ

0.16 .. 160 Hz (10%)
0.25 .. 130 Ζz (5%)

2.5

Λνγηζκηθφ Building
Modal Analysis

Όξην θαηαζηξνθήο

200 g

Αληερνχζεο ζπρλφηεηεο

350 Hz

Έμνδνο

ηάζε (IEPE)

Βάξνο ρσξίο θαιψδην

150 γξακκάξηα

Τιηθφζήθεο

Αινπκίλην

χλδεζε θαισδίνπ

UNF 10-32, αθηηληθή

Σνπνζέηεζε

M5 / M10

Αξηζκφο Εεηνχκελσλ Μνλάδσλ

1

Δπεθηάζηκν
ινγηζκηθφ
κε
απεξηφξηζην αξηζκφ αηζζεηήξσλ
θαη ζεκείσλ δεδνκέλσλ γηα εληαία
θαη πνιπθαλαιηθή δηέγεξζε.

ΝΑΗ

Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ πνιιαπιψλ
ξπζκίζεσλ ειέγρνπ θαη πνιιαπιψλ
ζεκείσλ αλαθνξάο γηα απμεκέλε
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Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

αθξίβεηα ζρήκαηνο ιεηηνπξγίαο.
Γξήγνξα
θαη
απνηειέζκαηα

απηφκαηα
ΝΑΗ

Πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε
–
Γπλαηφηεηα
πξνζδηνξηζκνχ
πξψησλ παξακέηξσλ κέζα ζε ιίγα
ιεπηά.

ΝΑΗ

Γπλαηφηεηα
ππνζηήξημεο
πνιιαπιψλ
κνξθψλ
αξρείσλ
εηζφδνπ δεδνκέλσλ

ΝΑΗ

Δμαηξεηηθά αθξηβή απνηειέζκαηα Δπηθπξσκέλε παξαγσγή βαζηζκέλε
ζε αξθεηέο παξάιιειεο αλαιχζεηο.

ΝΑΗ

Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα γηα π.ρ.
πζρεηηζκφ
θαη
ελεκέξσζε
πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FE),
επαιήζεπζε ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη
αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ.

ΝΑΗ

εηζκηθή
πξνζνκνίσζε
θαη
αλάιπζε ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο
ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ.

ΝΑΗ

Πξνβνιή εμέιημεο
ζπλάξηεζε
ησλ
κεηξήζεσλ.

ΝΑΗ

βιαβψλ σο
εηζαγφκελσλ

Πξνβνιή
παξακεηξηθψλ
κεηαβιεηψλ σο ζπλάξηεζε ησλ
εηζαγφκελσλ κεηξήζεσλ.

ΝΑΗ

Πξναηξεηηθή
κεηαθφξησζε
αξρείσλ.

ΝΑΗ

θαη

απηφκαηε
επεμεξγαζία

Δχξνο ζπρλνηήησλ
Αλάιπζε
θαηά
ιεηηνπξγίαο:

0,01 Hz - 95 kHz
ην

ζηάδην

Δπί ηφπνπ δνθηκή κηαο θαηαζθεπήο
κε πξνζδηνξηζκφ αιεζηλψλ νξίσλ.
Φπζηθφ πεξηβάιινλ - Αιεζηλέο
δπλάκεηο δηέγεξζεο αθφκε θαη κε
ηελ παξνπζία ληεηεξκηληζηηθψλ
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Απαίηεζε

ζεκάησλ (αξκνληθψλ).
Γνθηκή
θαηά
ηελ
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο

θαλνληθή

(Γελ
απαηηείηαη
ιεηηνπξγίαο
–
παξαγσγηθφηεηα.)

δηαθνπή
απμεκέλε

Γπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο
αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαηαζθεπήο
(απφ εμαηξεηηθά κηθξέο ζε κεγάιεο
θαηαζθεπέο).
Αλάιπζε
ζηάδην:

θαηά

ην

πεηξακαηηθφ

Γπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ απφθξηζεο ζπρλφηεηαο
απφ αξρεία.
Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηψλ απφθξηζεο
ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
εζσηεξηθή
κνλάδα
ειέγρνπ
επηπηψζεσλ γηα επηιεγκέλν πιηθφ
απφθηεζεο δεδνκέλσλ.
Δθηίκεζε
ιεηηνπξγίαο
ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ
επηινγή
θνξπθήο θαη ηελ πνιπσλπκηθή
εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο
απφθξηζεο ζπρλφηεηαο.

ΝΑΗ

Αλάιπζε ζρήκαηνο εθηξνπήο:
Πξνβνιή ησλ θηλνχκελσλ εηθφλσλ
ηεο δνκηθήο θάκςεο αλά ζπρλφηεηα
ή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Πξναηξεηηθά ελζσκάησζε θαη
δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ρξφλνπ
θαη ζπρλφηεηαο.
Γπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο
θηλνχκελσλ γξαθηθψλ ζε ηαηλίεο
AVI.

68

ΝΑΗ

Απάληεζε
Πξνκ/ηή

Παξα/κπή
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Σερληθέο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ ππνέξγνπ Νν 12 γηα ηελ Πξάμε «ΛΑΔΡΣΗ»
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΣΑΥΤΝΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΟΜΑΓΑ Α1 ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΓΔΗ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΔΠΑΦΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.1

Πιαθέηα κηθξνυπνινγηζηή

Quad Core 64bit CPU

>=1.2GHz

Quad Core 1.2 GHz/64 bit CPU,
1GB RAM, WiFi & Bluetooth
4.1

Μλήκε RAM

>=1GB

WiFi 802.11 b/g

NAI

Bluetooth 4.1

NAI

Έμνδνο HDMI

NAI

Audio Line-Out

NAI

RJ-45 10/100 Mbps Ethernet

NAI

Θχξεο USB

>=4

CPU, GPU,
included
1.2

CHIPSET

heatsink

Πιαθέηα πςειήο αθξίβεηαο

Onboard ADS1256, 8ch 24bit

Μεηαηξνπήο ζεκάησλ

High-precision ADC (4ch differential

(High
Precision
AD/DA
BoardADS1256 DAC8552)

input), 30ksps sampling rate

NAI
NAI

ΝΑΗ

Onboard DAC8532, 2ch 16bit
High-precision DAC
via

ΝΑΗ

Onboard input/output interface via
screw terminals, for connecting
analog/digital signal

ΝΑΗ

AD/DA detect circuit

ΝΑΗ

πκβαηφηεηα

Με
ηνλ
επηιερζέληα
κηθξνυπνινγηζηή

Ηζρχο

>=50W

Σάζε εμφδνπ

>=12V

Ρεχκα εμφδνπ

>=1.25A

Onboard
input
pinheaders,

interface

for connecting analog signal

1.3

Δπξσπατθφ
Φσηνβνιηατθφ
Πάλει 50W 12V

Σερλνινγία
ππξηηίνπ
1.4

κνλνθξπζηαιηθνχ

ΝΑΗ

Μπαηαξία Φσηνβνιηατθψλ

Δπαλαθνξηηδφκελε

ΝΑΗ

πζηεκάησλ-Μπαηαξία Βαζηάο

Ολνκαζηηθή Σάζε

>=12V
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Δθθφξηηζεο 12V 100AH

1.5

Φνξηηζηήο Μπαηαξηψλ απφ Φ/Β
Πάλει (20Α, 12/24V Led USB
Solar
Panel
Battery
RegulatorCharge Controller)

Υσξεηηθφηεηα

>=100AH

Βαζηάο Δθθφξηηζεο

ΝΑΗ

Ολνκαζηηθή ηάζε
Ρεχκα
Υξνλνδηαθφπηεο
θσηφο

θαη

αηζζεηήξαο

Γηα Φ/Β χζηεκα 10A/12V

ΝΑΗ
Ζιηαθφ Πάλει 120W
Μπαηαξία
12V

κνιχβδνπ-νμένο

21V γηα κέγηζηε ηάζε εηζφδνπ
Γηα Φ/Β χζηεκα 10A/24V

Ζιηαθφ Πάλει 240W
Μπαηαξία
24V

κνιχβδνπ-νμένο

42V γηα κέγηζηε ηάζε εηζφδνπ

1.6

1.7

Build-in industrial microcontroller

ΝΑΗ

One-key setting, digital display, auto
memory function

ΝΑΗ

Fully
4-stage
management

charge

ΝΑΗ

Build-in short-circuit protections,
open-circuit protections, reverse
protections, over-load protections

ΝΑΗ

Dual
mosfet
reverse
current
protections, low heat productions

ΝΑΗ

Σξηαμνληθφ γεψθσλν κε ζήθε
θαη 3 γεψθσλα 4.5 Hz

Γηαζηάζεηο

>=120x75mm

Φπζηθή ζπρλφηεηα

4.5Hz ± 10%

(3-component geophone case &
3-component 4.5 Hz geophones
with ξ3 cable outputs)

Απφζβεζε

0.6 ± 10%

Δπαηζζεζία

28.8V/m/s ± 5%

Αληίζηαζε

375Χ ± 5%

Παξακφξθσζε

<=0.2%

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

-40νC έσο +70νC

Πξνζηαζία

>=IP66

Μέγεζνο

243x190x90mm

Αλζεθηηθφ ζε θξνχζε θαη πίεζε

ΝΑΗ

Κνπηί ρεηξηζκνχ εμσηεξηθφ κε
αδηαθαλέο θαπάθη ζηεγαλφ IP66
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1.8

Πιαθέηα ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ πςειήο αθξίβεηαο γηα
ηελ πιαθέηα κηθξνεπεμεξγαζηή
(Precision RTC Real Time Clock
Memory Module)

1.9

Micro SD Card

Γελ δηαβξψλεηαη

ΝΑΗ

Αδηαθαλέο θαπάθη

ΝΑΗ

Σάζε ιεηηνπξγίαο

2.3V-5.5V

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

-40νC έσο + 85νC

πκβαηφηεηα

Με
ηνλ
επηιερζέληα
κηθξνυπνινγηζηή

ΗζνδχλακνκεηχπνDS3231 Real Time
Clock Module

ΝΑΗ

Storage capacity 32K

ΝΑΗ

With rechargeable battery to ensure
the system after power failure

ΝΑΗ

Υσξεηηθφηεηα

>=32GB

Πεξηιακβάλεηαη αληάπηνξαο

ΝΑΗ

Καηεγνξία

>= Class 10

Γηαζηάζεηο

15x11x1mm

Σαρχηεηα

Αλάγλσζε >=48ΜΒ/s
Δγγξαθή >=10 ΜΒ/s

1.10

1.11

USB Modem GPRS-GSM 3G
4G απφιπηα ζπκβαηφ θαη
ιεηηνπξγηθφ κε ηελ πιαθέηα ηνπ
Μηθξνππνινγηζηή.

Πιαθέηα κηθξνυπνινγηζηή

Onboard two set power supply
interface

VCC5 %V, VCC4 3.5-4.5V,
optional power on self starting
(default) and control start

Onboard SMA

ΝΑΗ

IPXmini antenna interface

ΝΑΗ

SIM900A interface reservrd reset

ΝΑΗ

Support for mobile phone 3,4G card

ΝΑΗ

Serial port circuit

ΝΑΗ

Μηθξνειεγθηήο

ATmega328 ή ηζνδχλακν

Σάζε ιεηηνπξγίαο

5V

Σάζε εηζφδνπ (ζπληζηάκελε)

7-12V

Σάζε εηζφδνπ (εχξνο)

6-20V

Digital I/O pins

>=14

PWM Digital I/O Pins

>=6

Analog input pins

>=6

DC current per I/O pin

40mA

DC current for 3.3V pin

50mA
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1.12

1.13

Κχθισκα κεηαηξνπήο ηάζεσο
(Step Down Converter Module)

Φνξηηζηήο
100Ah

Μπαηαξηψλ

12V

Flash memory

>=32MB

Flash memory for bootloader

>=0.5KB

SRAM

>=2KB

EEPROM

>=1KB

Clock speed

>=16MHz

Synchronous rectification
Conversion rate

>=96%

Input voltage

DC8-50V (12V, 24V, 36V
changes to 5V)

Output parameter

DC5V 3A MAX micro usb
output

Σξνθνδνζία

230V

Σάζε θφξηηζεο/εθθίλεζεο

12/24V

Ηζρχο

1100W

Ρεχκα θφξηηζεο

35A

Ρεχκα εθθίλεζεο

200A

Φφξηηζε κπαηαξίαο ρσξεηηθφηεηαο

>=450Ah

Βάξνο

>=20kg

Ρφδεο κεηαθίλεζεο

ΝΑΗ

Καηάιιεινο
κνιχβδνπ
1.14

TIME & RAW RECEIVER
BOARD WITH SMA (RTK
READY)

γηα

κπαηαξίεο

ΝΑΗ

GPS

ΝΑΗ

GLONASS

ΝΑΗ

Galileo, BeiDou, QZSS and
SBAS RAW and timing
receiver EVAL module USB

ΝΑΗ

I2C

ΝΑΗ

UART with SMA antenna
connectors

ΝΑΗ

RTK ready

ΝΑΗ

Nav. update rate Concurrent
GNSS: up to 2 Hz

ΝΑΗ

Position accuracy 2.5 m CEP
(Autonomous)
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Acquisition GPS & GLONASS
GPS &BeiDou

ΝΑΗ

Cold starts

26 s 27 s

Aided cold starts

2s3s

Sensitivity Tracking &Nav

–167 dBm –165 dBm

Cold starts (aided)

–157 dBm –151 dBm

(autonomous)

–148 dBm –148 dBm

Reacquisition

–160 dBm –160 dBm

Assistance AssistNow GNSS
Online

ΝΑΗ

AssistNow GNSS Offline

(up to 35 days)

AssistNow Autonomous

(up to 6 days)

OMA SUPL & 3GPP
compliant

ΝΑΗ

TCXO Oscillator

ΝΑΗ

Built-In RTC crystal

ΝΑΗ

Extra LNA for passive
ΝΑΗ

antenna
Anti jamming Active CW
detection and removal.

ΝΑΗ

On-board SAW band pass
ΝΑΗ

filter
Internal SQI Flash for
Firmware update

ΝΑΗ

Active and passive
Supported antennas

ΝΑΗ

SuperSenseIndoor GPS, ΝΑΗ

167dBm
On-board Ultra low noise
3.3V voltage regulator and
RF filter for noise blocking

ΝΑΗ

USB, I2C and Uart (Tx,Rx)
RAW data out avail
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Supportactiveantenna

ΝΑΗ

u-center GPS Evaluation
ΝΑΗ

Software
Extensive visualization and
evaluation features

ΝΑΗ

Supports AssistNow Online
and AssistNow Offline A-GPS
ΝΑΗ

services
1 TTL UART port, 1 USB port,
1 I2C port

ΝΑΗ

Timepulse LED

ΝΑΗ

Flash memory for firmware
upgrade and settings inside
save setings without battery)
in the module (can

ΝΑΗ

Battery for HOT module start

ΝΑΗ

Dimensions

40x18mm

Weight

8.1 gram

Fully assembled and ready to use

ΟΜΑΓΑ Α2 - ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΔΩΦΩΝΩΝ-ΔΠΙΣΑΥΤΝΙΟΓΡΑΦΩΝ CPV 38200000-7
2.1

Δλζχξκαην
Γεσζθφπεζεο

χζηεκα

Sensor-Array connection

bipolar, one for each
module

Input impedance

20 kΏ
142 dB, from ±3.2 mV

Dynamic range

to ±665 mV (8 options)
from 0.1 κV/digit to 20
κV/digit (8 options)

Resolution

synchronized on each
Conversion
Data transmission

channel
asynchronous
bidirectional serial,
1Mbaud

Status indicators
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3.3 V (from 5 V of the
POWER SUPPLY

PC USB interface)

CONSUMPTION

7.5mA per channel
@256Hz
8.1mA per channel
@512Hz
9.4mA per channel
@1024Hz
Interface: 20mA

Internal Voltage

+3.3V
0.55W (12 channels

POWER CONSUMPTION

@128Hz)
non existent. Powered

BATTERY

from PC/pocket PC
1 for each module,

Number of channels

analog band DC-360 Hz
group of 8 or multiples
(8,16, 24, 32...).
Othercombinations on

Number of modules

demand

SAMPLING
89 kHz per channel in
continuous mode

OUTPUT FREQUENCY (fs)

128, 256, 512, 1024,
2048, 4096, 8192,
16384, 32768 Hz
continuous - no limits

RECORDING LENGTH

for fs < 2048 Hz
stacking mode selectable, available at
all sampling rates
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DYNAMIC RANGE

142 dB

BAND

DC - 360 Hz

COMMON MODE REJ

> 90 dB

CROSS-TALK

non existent (digital
transmission among
channels)

MAX CHANNELNO.
Distance among modules

255 (nominal)
typical distance is 5.3 m
75 m

Length

each channel can be set
as a trigger and acquire
at the same time.
Noneedfor a
TRIGGER

Separatetrigger cable

PRE-TRIGGER

several options (up to1s)

VISUALIZATION

allows
continuousvisualization
realtime (fo)
dedicated software

STACKING / PHASE

routine with unique

INVERSION /AVERAGING

features

Operating

temperature 0-50°C,

environmentalconditions

humidity 0-100%

Geophones

>=24
Vertical, 4.5Hz

Geophones characteristics

eigenfrequency
with spikes for

Geophones type
2.2

Τπνζηεξηθηηθφ
Αζχξκαην
χζηεκα Γεσζθφπεζεο

Characteristics

coupling on soft soils
- 3 velocimetric
channels (adjustable
dynamic range)
-3
accelerometricchannels
- 1 analogchannel
GPSreceiver
- built-in radio
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transmitter/receiver
(for synchronization
among differentunits)
- radio triggering
system (for MASW
surveys and similar)
Classification:
CISPR 11 - EN 55011
(Industrial, scientific
And medical (ISM)
radio-frequency equipment
Radio disturbance

-

Characteristics - Limits and
methods of measurement),
Group 1 Class B.

Conformity to standards
EN 55011, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-4, IEC 61000-43.
Power supply

2 x 1.5 VDC AA, alkaline
battery

Internal voltage

+3.3 V, +3.6 V for the analog
section
75 mW (GPS inactive),

Power consumption

450 mW (GPS active)

80 h continuous, GPS
Battery duration

inactive
11 (6 velocimetric, 3
accelerometric, 1
external, 1 for
radio/GPS

Number of channels

synchronization)
7 channels with
differential input

Amplifiers

(velocimeters), 3 with
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monopolar input
(accelerometers), 1
digital signal
< 0.5 mV r.m.s. @128Hz

Noise

sampling (on the HIGH
GAIN
differential input
channels)
Amplifier input impedance

10000000 Ohm

Frequency range

DC – 360 Hz

Sampling rate

64 kHz per channel

Output sampling rate

128, 256, 512, 1024 Hz

A/D resolution

24 bit equivalent
HIGH GAIN channels:
±25.6 mV (781 nV/digit)

Max analog input

LOW GAIN channels: ±1V
graphic, 128 x 64 pixels,

Display

back-lighted

Keyboard

soft-touch, 4 keys
internal, permanent
with date and alarm,
can be visualized also

Clock

during the acquisition
12 channels with timemarker (precision 1 κs)

GPS

spirit, horizontal high
precision, sensitivity 5’
Level

arc (0.083°)

Connections

type B, USB port
internal memory,

Data recording

standard 1 Gb,
10 x 14 x 7.7 (height)
cm 1.1 kg aluminum

Dimension and weight

case

Ground coupling

spikes or rheological
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cushion
temperature – 10 /
+70°C
Operating environmental

humidity 0-90% without

conditions

condensation
IP protection index à 65
(dust proof, splash

Impermeability

proof)
HIGH GAIN: 3
orthogonal
electrodynamic
velocimeters digitally
equalized above 0.3 Hz
LOW GAIN: 3
orthogonal
electrodynamic
velocimeters digitally
equalized above 0.3 Hz.
Self-locking when not
in acquisition
ACCELEROMETERS: 3
orthogonal digital
accelerometers. Scale

Sensors

±5 g.

Sensor frequency range

0.1 - 300 Hz
Triggering system
including 50 m length
cable, cable winder,
geophone with soilcoupling spike (vertical,
4.5 Hz
eigenfrequency),
tripod stand for stiff

SW ARRAY

soil.
- directly connected via

SW MANAGER
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- located at a remote
site (via web)
- real time visualization
of recordings
- data saving
- threshold based
alarms
- alarm review
- alerts (thrshold based
alarms) sending via email

2.3

Τςειήο
επαηζζεζίαο
επηηαρπλζηφκεηξν κε ζχλδεζε ζε
Η/Τ

External GPS antenna

NAI

Radio amplifier

Up to 300m in open air

Transmission output

voltage (IEPE)

Voltage sensitivity

10000 mV/g ±5%

Range

±0.6 g

Destruction limit

200 g

Residual noise

< 1 κg @ 0.5 .. 300 Hz

Noise densities

0.3 κg/Hz @ 0.1 Hz
0.06 κg/Hz @ 1.0 Hz
0.03 κg/Hz @ 10.0 Hz

Supply current
Output bias voltage

2 - 20 mA
12 - 14 V (@ 4mA, @ 25°C)

Resonant frequency

> 0.35 kHz (+15 dB)

Linear frequency range

0.08 - 260 Hz (±3 dB)

Transverse sensitivity

<5%

Output impedance

< 130 Χ @ I const = 4mA

Operating temperature

-20°C / 80°C

Temperature transients

0.0002 g/K

Acoustic noise sensitivity

0.01 g/kPa

Case material

Aluminium

Cable connection

UNF 10-32, radial

Mounting

M5 / M10
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ύζηεκα δηεπαθήο κε Η/Τ
Equipment

2x AC analog input,
IEPE, TEDS 2x Digital
trigger input, 1x Supply
photoelectric/contrast
scanner, 1x Optional
power supply

Standard Configuration

AC input + IEPE supply

IEPE supply can be
switched off

By software

TEDS: Internal sensor data

Yes, acc. to IEEE 1451.4

Sheetis transmitted
IEPE Power Supply for
Sensor

2.8 mA

IEPE Compliance Voltage

22 V

Number of Channels

2

Input Resistance

> 1 MW
24 Bit, 96 kHz per

A/D Conversion

channel

Signal Frequency (-3dB)

0.1 - 40 000 Hz
mV ±8000, ±800, ±80,

Measuring Ranges

±8

Actual wideband noise

κV 5 (0.1 .. 40 000 Hz)

Measuring Error

%<2

Connector

BNC

Digital Trigger Input

Input for external
phase reference signal
Level 0 - 24 V Number
2 Switching threshold
High-Low 1.5 V
Minimum pulse length
12 κs

Supply
for
external
(additional to IEPE)
USB standars
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2.4

χζηεκα
επηηαρπλζηφκεηξσλ
δνκηθήο επζηάζεηαο

Operating Temperature

From -20 to +55 °C

Relative Humidity

% < 95

Δπαηζζεζία

10000 mV / g ± 5%

Δχξνο κέηξεζεο

-0,6 .. 0,6 g

Γξακκηθφ εχξνο
ζπρλνηήησλ

0.08 .. 260 Hz

Μεηαβαηηθέο
ζεξκνθξαζίεο

0,00020 g / K

Αθνπζηηθφο ζφξπβνο

0,01 g / kPa

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο

-20 .. 80 ° C

πλνιηθφο ζπληειεζηήο

-0,08% / K@ -20 ..80 °

Θεξκνθξαζίαο

C

πληειεζηήο
Θεξκνθξαζίαο 1

0,02% / K@ -20 ..40 ° C

πληειεζηήο
Θεξκνθξαζίαο 2

-0,08% / K@ 40 ..80 ° C

Τπνιεηκκαηηθή κπάληα
ζνξχβνπ

1 κg @ 0,5. 300 Hz

Ππθλφηεηεο ζνξχβνπ

0,3 κg / √Hz @ 0,1 Hz
0,06 κg / √Hz @ 1 Ζz
0,03 κg / √Hz @ 10 Ζz

Γξακκηθφ εχξνο

0.08 .. 260 Hz (3 dB)

πρλνηήησλ

0.16 .. 160 Hz (10%)
0.25 .. 130 Ζz (5%)

2.5

Λνγηζκηθφ
Analysis

Building

Modal

Όξην θαηαζηξνθήο

200 g

Αληερνχζεο ζπρλφηεηεο

350 Hz

Έμνδνο

ηάζε (IEPE)

Βάξνο ρσξίο θαιψδην

150 γξακκάξηα

Τιηθφ ζήθεο

Αινπκίλην

χλδεζε θαισδίνπ

UNF 10-32, αθηηληθή

Σνπνζέηεζε

M5 / M10

Επεθηάζηκν ινγηζκηθό κε
απεξηόξηζην αξηζκό
αηζζεηήξσλ θαη ζεκείσλ
δεδνκέλσλ γηα εληαία θαη
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πνιπθαλαιηθή δηέγεξζε.
Δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ
πνιιαπιώλ ξπζκίζεσλ
ειέγρνπ θαη πνιιαπιώλ
ζεκείσλ αλαθνξάο γηα
απμεκέλε αθξίβεηα
ζρήκαηνο ιεηηνπξγίαο.

ΝΑΗ

Γξήγνξα θαη απηόκαηα
απνηειέζκαηα

ΝΑΗ

Πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ην
ρξήζηε – Δπλαηόηεηα
πξνζδηνξηζκνύ πξώησλ
παξακέηξσλ κέζα ζε ιίγα
ΝΑΗ

ιεπηά.
Δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο
πνιιαπιώλ κνξθώλ
αξρείσλ εηζόδνπ

ΝΑΗ

δεδνκέλσλ
Εμαηξεηηθά αθξηβή
απνηειέζκαηα Επηθπξσκέλε παξαγσγή
βαζηζκέλε ζε αξθεηέο
παξάιιειεο αλαιύζεηο.

ΝΑΗ

Σα απνηειέζκαηα κπνξνύλ
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
άκεζα γηα π.ρ. πζρεηηζκό
θαη ελεκέξσζε
πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ
(FE), επαιήζεπζε
ζρεδηαζκνύ θαζώο θαη
αληηκεηώπηζεο
πξνβιεκάησλ.

ΝΑΗ

εηζκηθή πξνζνκνίσζε θαη
αλάιπζε ηεο δνκηθήο
αθεξαηόηεηαο ηεο
θαηαζθεπήο κε ηελ πάξνδν
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ηνπ ρξόλνπ.
Πξνβνιή εμέιημεο βιαβώλ
σο ζπλάξηεζε ησλ
εηζαγόκελσλ κεηξήζεσλ.

ΝΑΗ

Πξνβνιή παξακεηξηθώλ
κεηαβιεηώλ σο ζπλάξηεζε
ησλ εηζαγόκελσλ
ΝΑΗ

κεηξήζεσλ.
Πξναηξεηηθή απηόκαηε
κεηαθόξησζε θαη
επεμεξγαζία αξρείσλ.

ΝΑΗ

Εύξνο ζπρλνηήησλ

0,01 Hz - 95 kHz

Ανάλσζη καηά ηο ζηάδιο
λειηοσργίας:
Επί ηόπνπ δνθηκή κηαο
θαηαζθεπήο κε
πξνζδηνξηζκό αιεζηλώλ
νξίσλ.
Φπζηθό πεξηβάιινλ Αιεζηλέο δπλάκεηο
δηέγεξζεο αθόκε θαη κε ηελ
παξνπζία ληεηεξκηληζηηθώλ
ζεκάησλ (αξκνληθώλ).
Δνθηκή θαηά ηελ θαλνληθή
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
(Δελ απαηηείηαη δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο – απμεκέλε
παξαγσγηθόηεηα.)
Δπλαηόηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο
αλεμαξηήησο κεγέζνπο
θαηαζθεπήο (από
εμαηξεηηθά κηθξέο ζε
κεγάιεο θαηαζθεπέο).
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Ανάλσζη καηά ηο
πειραμαηικό ζηάδιο:
Δπλαηόηεηα
κεηαθόξησζεο ησλ
ιεηηνπξγηώλ απόθξηζεο
ζπρλόηεηαο από αξρεία.
Δεκηνπξγία ιεηηνπξγηώλ
απόθξηζεο ζπρλόηεηαο
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
εζσηεξηθή κνλάδα ειέγρνπ
επηπηώζεσλ γηα
επηιεγκέλν πιηθό
απόθηεζεο δεδνκέλσλ.
Εθηίκεζε ιεηηνπξγίαο
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
επηινγή θνξπθήο θαη ηελ
πνιπσλπκηθή εθηίκεζε
ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο
απόθξηζεο ζπρλόηεηαο.

ΝΑΗ

Ανάλσζη ζτήμαηος
εκηροπής:
Πξνβνιή ησλ θηλνύκελσλ
εηθόλσλ ηεο δνκηθήο
θάκςεο αλά ζπρλόηεηα ή
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.
Πξναηξεηηθά ελζσκάησζε
θαη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ
ηνκέα ρξόλνπ θαη
ζπρλόηεηαο.
Δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο
θηλνύκελσλ γξαθηθώλ ζε
ηαηλίεο AVI.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV– Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΣΑΥΤΝΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΟΜΑΓΑ Α1 πζηήκαηα κηθξνππνινγηζηψλ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ θαη δηεπαθψλ επηθνηλσλίαο

Α/Α

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Πεξηγξαθή είδνπο

Πξνζθεξφκελν
Μνληέιν

Πνζφηεηα
(1)

Πιαθέηα
Μηθξνππνινγηζηή
Quad Core 1.2
GHz/64 bit CPU
1GB RAM WiFi&
Biuetooth 4.1
Πιαθέηα πςειήο
αθξίβεηαο
κεηαηξνπήο
ζεκάησλ
(High
Precision
AD/DA
Board
AD1256
DAC8552)
ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚ
Ο ΠΑΝΔΛ 50 W
12V
ΜΠΑΣΑΡΗΑ
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚ
ΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΒΑΘΗΑ
ΔΚΦΟΡΣΗΖ
12V 100AH
Φνξηηζηήο
κπαηαξηψλ
απφ
Φ/Β Πάλει (20A
12/24VLedUSBSo
lar Panel Battery
Regulator Charge
Controler)
Σξηαμνληθφ
γεψθσλν κε ζήθε
θαη 3 γεψθσλα 4.5
Hz
Κνπηί ρεηξηζκνχ
εμσηεξηθφ
MARLANVIL
012A.
PL
300x220x120mm
κε
αδηαθαλέο
θαπάθη
ζηεγαλφ
IP66
Πιαθέηα ξνινγηνχ
πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ
πςειήο
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Αμία ρσξίο Φ.Π.Α.
Σηκή
χλνιν
Μνλάδαο
(3)=(1)*(2)
(2)

Φ.Π.Α.
24%
(4)

πλνιηθή
Αμία κε
Φ.Π.Α.
(5)=(4) +(3)
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

αθξίβεηαο γηα ηελ
πιαθέηα
κηθξνεπεμεξγαζηή
Κάξηακλήκεο
(microSDHHC
32GB Claww 10
With Adapter)
Πιαθέηα
κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ κέζσ
ηνπ δηθηχνπ GSMGPRS 3G
4G
(SIM900A V4.0
Kit
Wireless
Extension
GSM
Module)
Πιαθέηα
Μηθξνππνινγηζηή
(Arduino
R3
Original Board)
Κχθισκα
κεηαηξνπήο
ηάζεσο (StepDown
Converter Module
DC-DC
8-50V
Step –Down Buck
Converter to 5V
3A Module)
Φνξηηζηήο
κπαηαξηψλ 12Volt
100Ah
TIME & RAW
RECEIVER
BOARD
WITH
SMA
(RTK
READY)
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α1
ΟΜΑΓΑ Α2 πζηήκαηα γεσθψλσλ - επηηαρπλζηνγξάθσλ

Α/
Α

2.1

2.2

2.3

Πεξηγξαθή είδνπο

Πξνζθεξφκελν
Μνληέιν

Πνζφηεηα
(1)

Δλζχξκαην
ζχζηεκα
γεσζθφπεζεο κε 24
γεψθσλα
Τπνζηεξηθηηθφ
αζχξκαην ζχζηεκα
γεσζθφπεζεο
Τςειεο
επαηζζεζίαο
επηηαρπλζηφκεηξν
κε ζχλδεζε ζε Ζ/Τ
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Αμία ρσξίο Φ.Π.Α.
Σηκή
χλνιν
Μνλάδαο
(3)=(1)*(2)
(2)

Φ.Π.Α.
24%
(4)

πλνιηθή
Αμία κε
Φ.Π.Α.
(5)=(4) +(3)

22PROC011247437 2022-09-15
2.4
2.5

χζηεκα
επηηαρπλζηνκέηξσλ
δνκηθήο επζηάζεηαο
Λνγηζκηθφ Building
Modal Analysis
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α2
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

88

22PROC011247437 2022-09-15
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ

Α. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δθδφηεο : ……………………………………………………………………………………………
Ζκεξνκελία Έθδνζεο : ……………………………………………………………………………………………
Πξνο : …………………………………………………………………….
Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΧ …………………
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ
………………………………………… ππέξ ηεο Δηαηξείαο ………………………………………………, νδφο
………………………………, αξηζκφο ………………………… κε Α.Φ.Μ. ……………….. (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο
ππέξ ησλ εηαηξεηψλ (1) …………………………, (2) ……………………………, θιπ. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο
θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο εηαηξεηψλ),
γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ……………………… γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ
………………………… ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ ………/2022 Πξνθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο
ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε
ηεο απαίηεζεο ζε πέληε (5) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………… . Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί
εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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Β. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ

ΔΚΓΟΣΖ........................................................ Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Πξνο: ……………………………………………………………………………..
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................
Ζκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο…………………….
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ θνξέα : ηνπ/εο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ……} Α.Φ.Μ.
…………………..
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ θνξέσλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,
αηνκηθά γηα θάζε έλα απφ απηά θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, Α.Φ.Μ. ………………….. θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ………..….(ζπκπιεξψλεηε ην αληηθείκελν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο),πνπ αθνξά ζην
δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) …………. κε αληηθείκελν
(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ) …….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ
ζπκβαηηθφ ηίκεκα) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ. ……/2019. πξνθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο ην θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο
ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Τπνρξενχκαζηε λα πξνβνχκε ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα
απφ έγγξαθν ζαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο ............................

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο
ΔΚΓΟΣΖ.......................................................................
Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Πξνο:
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξ. ............... γηα επξψ.......................

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………}
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ......................... (<ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ
πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ>), γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ ……… πνπ αθνξά
………………. ζπλνιηθήο αμίαο ……………………. ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ……………. Γηαθήξπμε ηεο
(Αλαζέηνπζα Αξρή)
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο,
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί
βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο.

(Εμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – ρέδην χκβαζεο
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ
ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Κέξθπξα ……/......../…….
Αξηζ. πξση.............................
ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Αλάζεζεο ηνπ ππνέξγνπ Νν 12 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» (πξώελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ 9) ηεο Πξάμεο «ΛΑΔΡΣΖ»
ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ.
ηελ Κέξθπξα ζήκεξα ……………………………
ζπκβαιιφκελνη:

ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ νη παξαθάησ

α) αθελφο ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ, ΑΦΜ: 997913715, Γ.Ο.Τ. Κέξθπξαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ
……………..., θαη
β) αθεηέξνπ «…………………………………» κε λφκηκν εθπξφζσπν η…. θ. ……………………………
Έρνληαο ππφςε:
1. ηελ ππ΄ αξηζκ ..... δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ…) θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλέηαμε ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα
ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη ζχκβαζε πξνκήζεηαο.
2. Σελ ππ΄ αξηζκ … απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο
(ΑΓΑΜ…), ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ αξηζκ. πξση. …………… εηδηθή πξφζθιεζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηφλ ηελ…...
3. Όηη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 ηνπ Ν.4412/2016:
- ε ππ’ αξηζ. ............ δηαθήξπμε, κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο
- νη ππ’ αξηζ. ............ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο -........ (ζην εμήο «ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο»)
- ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
4. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ:
α) ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/ ..............., πνζνχ ........................ επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο
ζπκθσλεηηθνχ
β) ηελ ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/ ..............., πνζνχ ........................ επξψ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ηεο Γηαθήξπμεο
πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα :
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Άξζξν 1
Αληηθείκελν
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ Νν 12: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο - Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ» (πξώελ Σκήκα 3 ηνπ Τπνέξγνπ
9) ηεο Πξάμεο: «Λαέξηεο - Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Ηνλίσλ Νήζσλ», κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ …….
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Άξζξν 2
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (πιινγηθή
Απφθαζε Έληαμεο, αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ ……………………)
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 12 ηεο Πξάμεο : «Λαέξηεο - Καηλνηφκν Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα
Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Ηφληα Νεζηά 2014 - 2020» κε βάζε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε αξ. πξση. ……… ηνπ
……………………… θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5010951. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ.
Άξζξν 3
Γηάξθεηα ζχκβαζεο – Υξφλνο Παξάδνζεο
3.1. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο ε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη
κέρξη .............................
3.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 4
Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη δεζκεχεηαη αλέθθιεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:
4.1. φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.3.1. ηεο Γηαθήξπμεο, ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ (θαη ηνπ λ. 4412/2016). Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
4.2. φηη ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη
ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά Έγγξαθα ηεο χκβαζεο
θαη φηη δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα , παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ ́ φ ιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο,
ζχκθσλα κε ηε ξήηξα αθεξαηφηεηαο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.
4.3. φηη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη
δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
4.4.
Άξζξν 5
Ακνηβή – Σξφπνο πιεξσκήο
5.1. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα αλέξρεηαη ζε …., πιένλ ΦΠΑ…..%
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5.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.1.1 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
…………………..
5.3. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016,
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.4. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ινηπά έγγξαθα ηεο χκβαζεο. Ηδίσο ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ
ηέινο ραξηνζήκνπ ....% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ....%.
5.5. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο
.....% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θιπ.)
ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ν
αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ε πιεξσκή ηνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε επηπιένλ
ηξηάληα (30) εκέξεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ
νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη πεξηέιζεη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ηηκνιφγην ή άιιν
ηζνδχλακν παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ λ.
4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»
θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ησλ νηθείσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, εη
κε κφλν απφ ηελ εκέξα πξνζθφκηζήο ηνπο.
Άξζξν 6
Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
Ζ πεξίπησζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο ησλ πιηθψλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016 θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.7 ηεο Γηαθήξπμεο
Άξζξν 7
Υξφλνο Παξάδνζεο Τιηθψλ - Παξαιαβή πιηθψλ Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ
7.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά. ζην ρξφλν , ηξφπν θαη ηφπν πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 6.1. θαη
6.2. ηεο Γηαθήξπμεο. ....
……. [άιισο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηφο ν ρξφλνο παξάδνζεο: Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε …(..)
εξγάζηκεο εκέξεο από ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο έγγξαθεο παξαγγειίαο από ην αξκόδην ηκήκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο]
7.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα πιηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.1. ηεο
Γηαθήξπμεο. Με εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν επάγεηαη ηε θήξπμε απηνχ σο έθπησηνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο.
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, ππφ ηνπο φξνπο, δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, ηξφπνπο πνζνηηθνχ θαη
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, αλάιεςεο ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο ειέγρνπ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ νξίδνληαη θαη
ζπκθσλνχληαη ζην άξζξν 6.2 ηεο Γηαθήξπμεο.
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Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη
γηα επαλεμέηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.2.1. ηεο Γηαθήξπμεο
7.3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο
θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο:
Δίθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, ζην σο άλσ άξζξν 6.2.2. νξηδφκελε απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 2 ηνπ φξνπ 2
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ άξζξσλ 6.2.1. ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα
ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ.
7.4. [ε πεξίπησζε δηαηξεηψλ αγαζψλ ηα νπνία παξέρνληαη ηκεκαηηθά αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο
ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, φπνπ ππάξρεη]
7.5.Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε
ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 8
Δηδηθνί φξνη λαχισζεο –αζθάιηζεο -αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ
χκθσλα κε ηα άξζξα 210 έσο 212 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 9
Γείγκαηα –Γεηγκαηνιεςία –Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Άξζξν 10
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε
10.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνπο ρξφλνπο, ηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδνληαη ζηελ
απφθαζε απηή θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.4. ηεο Γηαθήξπμεο.
10.2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθ’
φζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ φξνπ 9
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
10.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
213 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 11
Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη εγγπάηαη
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηελ θαιή ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιάβεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο
κε ηξφπν, πεξηερφκελν επζχλεο θαη ζε ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6.6. ηεο Γηαθήξπμεο.
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ,
πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.6. ηεο
Γηαθήξπμεο θαη έρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ.
Άξζξν 12
Τπεξγνιαβία
12.1.Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.4.1. ηεο Γηαθήξπμεο, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θάησ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο/ησλ πην θάησ
ππεξεζηψλ-θαζεθφλησλ ......
12.2. Ο Αλάδνρνο κε ην απφ ...... έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.4.2.
ηεο Γηαθήξπμεο, ελεκέξσζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ επσλπκία/φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ
νπνίν ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/
ππεξγνιάβνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ
ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
12.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο
Γηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπιένλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ
λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ
ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο.
12.4. Ο ππεξγνιάβνο ιακβάλεη γλψζε ηεο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα ξήηξα αθεξαηφηεηαο θαη δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Ζ σο άλσ δέζκεπζε πεξηέξρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ.
Άξζξν 13
Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ –Κπξψζεηο
13.1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ
απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη θπξψζεηο/απνθιεηζκφο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην σο άλσ άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο.
13.2. Αλ ην ζπκβαηηθφ πιηθφ θνξησζεί -παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16,
επηβάιιεηαη πξφζηηκν/ηφθνο θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο.
13.3. ε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ επηβάιιεηαη επίζεο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν δηαθέξνλ
ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ.
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ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν.
ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκή …….. [πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Α.Α. ζχκθσλα κε ηελ
πεξ. γ ηεο παξ. 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο απφ 1,01 έσο θαη 1,05. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε, ιακβάλεη ηελ ηηκή
1,01.]
Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ
Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Άξζξν 14
Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
14.1.Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4.5 ηεο Γηαθήξπμεο.
Δηδηθφηεξα …..[ζην ζεκείν απηφ πεξηιακβάλνληαη νη ζαθείο ξήηξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε Γηαθήξπμε ή άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν]
14.2. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ
κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016.
Άξζξν 15
Αλσηέξα Βία
15.1.Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ
ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
15.2.Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη
ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα απηφ
νξγάλνπ.
Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ
απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 16
Οινθιήξσζε ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί, φηαλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα αγαζά πνπ
παξαδφζεθαλ, φηαλ απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη εθπιεξσζνχλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ή λφκηκεο
ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη φηαλ απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.
Άξζξν 17
Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4.6 ηεο Γηαθήξπμεο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο.
Άξζξν 18
Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ
18.1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 1.4. ηεο Γηαθήξπμεο θαη β) ηε Γηαθήξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο.
18.2.Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο,
δπλάκεη ησλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 5.2. (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ -Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο
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παξάδνζεο πιηθψλ),6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –αληηθαηάζηαζε), κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ
αλαγλσξίδνληαη θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5.3. ηεο Γηαθήξπμεο.
18.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία, θαη/ή ην θχξνο θαη/ή
ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ή εμ αθνξκήο ηεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.4. ηεο Γηαθήξπμεο.
Άξζξν 19
πκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ/2016/2019 θαη ηνλ λ. 4624/2019 (Α 137)
Σα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο
95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Ν.
4624/2019. Δηδηθφηεξα:
Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδφρνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ:
Ο Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη επηηξέπεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ
αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο
δεκφζηεο αξρέο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκφξθσζή
ηεο κε λφκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην αξρείν θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε
πξφζβαζε απζηεξψο θαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνίνη δηελεξγνχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξηζε, νξγάλσζε, απνζήθεπζε,
κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα φπσο: (α) επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ
θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) ζηνηρείσλ πιεξσκήο,
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία επηβάιιεηαη απφ ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλεηδφλησλ
εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη
κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο
ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη
δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα
ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο.
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ν Αλάδνρνο έρεη
δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππφ
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν
έρνπλ ζπιιερζεί παξά κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019.
Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν δεκφζην θνξέα επηηξέπεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή ηνπ
ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
είλαη ηα αθφινπζα (email …………………. /ηει………………..).

98

22PROC011247437 2022-09-15
B. Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
α) ν αλάδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κφλν βάζεη
θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο),
β) δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο,
γ) ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,
δ) ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ εθηεινχληνο ηελ
επεμεξγαζία,
ε) ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ
επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ
ησλ δεδνκέλσλ,
ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν
εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία,
δ) θαη’ επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα
πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηφο εάλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή
εληεηαικέλν απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.
η) Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο πξνεγνχκελε εηδηθή ή
γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.
Άξζξν 20
Γιψζζα ζχληαμεο ηεο ζχκβαζεο
21.1 Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
21.2 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ζχληαμε ηεο ζχκβαζεο θαη ζε άιιε γιψζζα, ν αλάδνρνο
αλαιακβάλεη κε επζχλε θαη έμνδά ηνπ ηελ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ. Μεηαμχ ησλ δχν θεηκέλσλ πνπ
ζα ππνγξαθνχλ, απζεληηθφ ζεσξείηαη ην ειιεληθφ θείκελν, ην νπνίν θαη θαηηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε.
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Άξζξν 21
Λνηπνί φξνη
Άπαληεο νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Δγγξάθσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε δχν αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

…………………………………

…………………………………

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

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