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∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ζωοτροφών για τις
ανάγκες του ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου του ∆ήµου Σερρών,έτους 2017
προϋπολογισµού 59.520,00€ µε Φ.Π.Α CPV:15700000-5
ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2017
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ισχύουσες διατάξεις
1. Το αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38.
2. Τα χρηµατικά όρια των αναθέσεων προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρ. 5
Ν. 4412/2016.
3. Το γεγονός ότι µε συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να διενεργηθούν προµήθειες ετήσιας
συνολικής δαπάνης µέχρι 60.000 Ευρώ, κατά κωδικό αριθµό είδους αρχείου ειδών του
ΕΠΠ (άρθρ. 117 παρ. 1 Ν.4412/2016 καθορίστηκε σε 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός προϋποθέτει δηµοσίευση µε απλοποιηµένη προκήρυξη,
παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και διενεργείται από Τριµελή Επιτροπή των
παρ. 1-6 του Ν.4412/2016, µε υποβολή έγγραφων προσφορών.
5. Η δηµοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται κατά το
άρθρο 122 µε την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει η
δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185) ΕΚΠΟΤΑ µέχρι 31-122017 ή 31-12-2020.
6. Το γεγονός ότι, οι προµήθειες που διενεργούνται µε πρόχειρο διαγωνισµό δεν
εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών.
7. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε το οποίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το
∆.Σ. µεταβίβασε σε επιτροπή.
8. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. πρώτο) άρθρ. 72 «Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες»
παρ. δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρ. ε) µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει

και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες.
9. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου
περ. στ «Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος» & παρ. 1 περ. β) Εκτελεί τις
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας
ζωής. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση
καθήκοντος.
10.Το άρθρ. 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
11. Τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) πλην των άρθρων 132-133-134 µε
την τροποποίηση του Ν.4412/2016.
12.Τον Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεωνΕναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/εοκ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν…».
13.Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων
Του Π.∆. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις.
14.Το Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί
συνοπτικών διαγωνισµών.
15.Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία, ο αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της
απόφασης οικονοµικής επιτροπής, της απόφασης ανάθεσης & της σύµβασης
(N.3861/2010).
16. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία η ανάρτηση του σχετικού πρωτογενούς
αιτήµατος, της προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και της σύµβασης στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Α∆ΑΜ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011 &
άρθρο 139, 152 Ν.4281/2014) και άρθρο 38 του Ν.4412/2016.
Αναθέτουσα αρχή
Αναθέτουσα αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κ. Καραµανλή 1, 62122 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλ. : 2321350114 - 110
Fax : 2321022187
URL : www.serres.gr
e-mail: mazaraki@serres.gr

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο προµήθειας – Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση

Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια ζωοτροφών.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του δήµου, ανέρχεται σε ποσό
ευρώ 59.520,00€ µε ΦΠΑ µε cpv 15700000-5 και συγκεκριµένα τα κάτωθι είδη:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

1

Κροκέτες ενήλικων

KG

84.000,00

€
0,5

€
42.000,00

2

σκύλων
Κροκέτες σκύλων

KG

7.000,00

0,8

5.600,,00

3

ανάπτυξης
Κονσέρβες σκύλων

ΤΕΜ.

400

1,00

400,00

βοδινού κρέατος

1200gr.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48.000,00
11.520,00
59.520,00

Η προµήθεια θα εκτελεσθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, η π ρ οσ φ ορ ά θ α δο θε ί σ υ νολ ι κά .
Κρ ι τ ήρ ι ο κα τα κύ ρω σ ης ε ί να ι η πλ έο ν σ υ µφ έρ ου σ α α πό ο ικο νοµ ικ ή ς άποψ η ς
πρ οσ φ ο ρά , β άσ ει τ η ς τ ιµ ής .

Άρθρο 2
Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η µε αρ. 3645/01-02-2017 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί
στο ΚΗΜ∆ΗΣ
2. η παρούσα ∆ιακήρυξη
3. το ΤΕΥ∆
4. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Άρθρο 3ο

Τεχνικές προδιαγραφές
Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 10/2016 µελέτη της ∆/νση
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας.
Άρθρο 4ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σερρών Κων/νου Καραµανλή 1
στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις 14
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10πµ και ώρα λήξης
στις 11π.µ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Άρθρο 5ο
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν, Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε
περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών που µπορούν να είναι φυσικά που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων(Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει
συµφωνίες πολυµερείς ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., για θέµατα ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
Επίσης, οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, οι οποίες, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή1 για
την υποβολή προσφοράς, αλλά µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.2
1
2

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι
εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού
ή του εµπορικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί και τα άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν
συσταθεί κατά την νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό
τους.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά εκπροσώπησης στη διαγωνιστική διαδικασίαΆρθρο 6ο
∆ικαιολογητικά προκαταρκτικής απόδειξης δυνατότητας συµµετοχής
Συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ΤΕΥ∆

1.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε µία από τις καταστάσεις στα άρθρα 73 και 74 Ν.4412/2016, «Λόγοι αποκλεισµού» και β)
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων
Καταλληλόλητα άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας, Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, Τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα, της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ.
4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-112016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Ποιός υπογράφει την ΤΕΥ∆
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο από αυτά, θα
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση υπογραφής αφορά τα άτοµα που
αναφέρονται στο άρθρ. 79 του Ν.4412/2016 (& αρθ. 73), ειδικότερα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. ∆ιαχειριστών για προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε..
2. ∆ιαχειριστών για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.
3. ∆/ντα Συµβούλου καθώς και όλων των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για ανώνυµες εταιρείες Α.Ε., Α.Ε.Β.Ε.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του.

Άρθρο 7ο
Αποκλίσεις - ∆ιευκρινίσεις - Αντιπροσφορές – Αναπροσαρµογές - Εναλλακτικές
προσφορές-Λοιποί όροι
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία

2)

3)
4)
5)

6)
7)

εκείνα τα οποία τυχόν δεν δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του ∆ήµου. Από
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στην τιµή, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της προµήθειας ή σε περίπτωση παράτασής της, απορρίπτονται.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέρων είναι
απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της
προµήθειας και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο
του ∆ιαγωνισµού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, ο ανάδοχος υποχρεούται
να φέρει το νέο είδος, στο ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε το παλιό.

Άρθρο 8 ο
Κριτήρια αξιολόγησης των προµηθευτών
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες
των προµηθευτών, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµόσιου ή των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α..).
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
δ) Η συνέπεια των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς υπηρεσίες του δηµόσιου
τοµέα.
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.
στ) Η οικονοµική επιφάνεια των επιχειρήσεων.
ζ) Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή τους, το εύρος της δραστηριότητάς τους
και το κύρος τους.
η) Οι εµπορικές επιδόσεις τους.
θ) Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτουν.
ι) Η παραγωγική δυνατότητα, σχετικά µε τα υπό προµήθεια είδη.
ία) Η ποιότητα των προϊόντων τους.
ιβ) Η τεχνική δυνατότητα για τη συντήρηση των υπό προµήθεια ειδών.
Άρθρο 9Ο
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Για την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων οι πάροχοι θα πρέπει να δηλώσουν
τα εξής:
α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των 3
τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες

(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) ή εναλλακτικά τα αντίγραφα συµβάσεων και τα
πρωτόκολλα παραλαβής κάθε σύµβασης ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής περί
έγκαιρης παράδοσης και καλής συνεργασίας, άνω των 5.000,00 ετησίως.
Πελάτης
(∆ηµόσιος
ή ιδιωτικός
Παραλήπτης)

Σύντοµη
Περιγραφή της
Προµήθειας

Προϋπολογισµός της
Προµήθειας σε
€

Παρούσα
Φάση

Ποσοστό
Συµµετοχής
στην
Προµήθεια

Συνοπτική
Περιγραφή
συνεισφοράς στην
Προµήθεια
(όταν η
συµµετοχή
<100%)

Στοιχείο
Τεκµηρίωσης

-Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών:
ολοκληρωµένο επιτυχώς/σε εξέλιξη
Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών:
πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής / υπεύθυνη
δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή προµηθευτή.
Εάν δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος στα είδη της σύµβασης για τρία έτη, θα
προσκοµίσει για τα έτη τα οποία δραστηριοποιείται στα είδη αυτά.
Επιπλέον θα δηλώσει:περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων,
καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα στα είδη της µελέτης, κατά
τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους διεξαγωγής του διαγωνισµού, οικονοµικές
χρήσεις.
α) γενικό3 ετήσιο κύκλο εργασιών4 για τα ακόλουθα έτη:
(1) έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
(2) έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
(3) έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
β) µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών
αριθµός ετών (.............) µέσος ειδικός κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)
Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τα
είδη της µελέτης, κατά το χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την αποτύπωση των
κύκλων εργασιών που ζητούνται, δηλώνουν τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν
κατά το διάστηµα λειτουργίας τους.
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειµένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε
µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (σε παρόµοια ή αντίστοιχα µε την προκηρυσσόµενα είδη, που
έχει επιλέξει να συµµετάσχει) για το ανωτέρω διάστηµα, ύψους τουλάχιστον ίσου µε το
70% του ενδεικτικού προϋπολογισµού των αντίστοιχων ειδών, που έχει επιλέξει να
συµµετάσχει, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση ενώσεων, ο µέσος όρος
του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισµα των γινοµένων του ως άνω µέσου
ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό
συµµετοχής τους στην ένωση.
Άρθρο 10 ο
∆ιευκρινίσεις
3
4

Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συµπληρώνεται στα συγκεκριµένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους ειδικούς
κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
µεταχείρισης, να καλέσει
µέσω
της
αναθέτουσας
αρχής,
εγγράφως
τους
διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα
στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” ή της Τεχνικής/Οικονοµικής
προσφοράς, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, παρέχοντας διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 11ο
Συγκρούσεις συµφερόντων
Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόµενης
παραγράφου, έχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή άλλο προσωπικό
συµφέρον, το οποίο θα µπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και
την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
Η σύγκρουση συµφερόντων αφορά τα πρόσωπα του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
Ως «συµφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα κοινά
συµφέροντα µε τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή µε τους υπεργολάβους αυτών ή µε
οποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων.
Τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε σύγκρουση συµφερόντων, υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµφερόντων των
ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή µε απόφαση ∆.Σ. αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της
συνδροµής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων.
Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί µε άλλον τρόπο, ο
υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται µε αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία.
Άρθρο 12ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προσωρινός πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Το ∆ήµο Σερρών
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή, υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια είδη.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου Σερρών και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη απλή έγγραφη
ειδοποίηση.

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
11. Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος
της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος πλέον τρεις (3) µήνες από το
συµβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της Ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Σερρών. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να
γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
13. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
14. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι παραπάνω εγγυήσεις περιλαµβάνουν επί
πλέον και τον όρο ότι αυτές καλύπτουν τις υποχρεώσει όλων των µελών.
Άρθρο 13Ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στο τµήµα πρωτοκόλλου του ∆ήµου Σερρών αποκλειστικά
έως 11π.µ την ηµέρα και ώρα που ορίζεται σε άρθρο της παρούσας διακήρυξης της
παρούσης ή αποστέλλονται ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τµήµα Προµηθειών
Οδός Κ. Καραµανλή 1
Ταχ. Κώδικας 62100
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου λήγει την
11π.µ. ώρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού η οποία είναι14-02-2017
προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
δηλαδή την 13-02-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του
διαγωνισµού µέχρι την 11 π.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
εκπρόθεσµα ή κατατίθενται στο πρωτόκολλο δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ'
αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες.
Άρθρο 14ο
Τρόπος σύνταξης των προσφορών
(1). Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
(2) Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του
διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή (όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, καθώς και τα πιστοποιητικά ISO. Τα ISO µπορούν να
κατατεθούν και στην Αγγλική).
Tα δικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα,
γίνονται δεκτά εφόσον (διαζευκτικά):
α) Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου
36 του Κώδικα ∆ικηγόρων N.4194/2013(Γνωµ. ΝΣΚ 223/2000).
β) Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας
στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας
αυτής στην Ελλάδα (άρθρο 454 ΚΠολ∆). Ξενόγλωσσα έγγραφα µεταφρασµένα από
ιδιώτη µεταφραστή, του οποίου το Ελληνικό Προξενείο βεβαιώνει τη γνησιότητα της
υπογραφής και όχι τη γνησιότητα της µετάφρασης, δεν γίνονται δεκτά (ΕΣ Κλιµ. Ε΄

462/2010).
γ) Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή από τους ορκωτούς µεταφραστές του άρθρου 16
του νόµου 3712/08 (ΦΕΚ 225/Α) ή από τους πτυχιούχους µεταφραστές του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. Φ.130181/32845/2012).
(3)
Οι προσφορές, µε ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε
φάκελο µε την ονοµασία « ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» ο οποίος είναι καλά σφραγισµένος.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Απαγορεύεταιη χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:3645
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
: ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:14-02-2017

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα.
β)Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
δηλαδή ∆ΗΜΟΣ Σερρών.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης(όχι της περίληψης).
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης
επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.
Οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής & οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
A. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο την
ένδειξη “∆ικαιολογητικά συµµετοχής” όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής της παρούσας διακήρυξης.
B. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε
την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά” όλα τα έγγραφα της Τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας
Γ. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, (επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο), µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
(4) Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και µονογράφονται ανά
φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο
εκπρόσωπο αυτών.

(5) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά της
ένωσης προµηθευτών θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα η ποσότητα των ειδών ή το
µέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολο της προσφοράς,
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
(6)
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει
στην
προσφορά
οποιαδήποτε
διόρθωση,
αυτή
πρέπει
να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.
Άρθρο 15ο
Οικονοµική Προσφορά
1.Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα.
2.Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
3. οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική φόρµα
«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
4.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το
ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή εναλλακτικές τιµές,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Οι τιµές που θα δοθούν δεν µπορεί να είναι ανώτερες από τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό της µελέτης κατά την συµπλήρωση της οικονοµικής προσφοράς.

Άρθρο 16 ο
Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ και σ' αυτήν
περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από το Φ.ΠΑ.
Εποµένως, η προσφερόµενη τιµή διαµορφώνεται ως ακολούθως:
α) Τιµή στην οποία περιλαµβάνονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
β) Ποσοστό (επί τοις εκατό) Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη.
Στη σύγκριση των οικονοµικών προσφορών λαµβάνεται υπόψη η τιµή
συµπεριλαµβανοµένου των κρατήσεων, υπέρ τρίτων, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή η
περίπτωση α).
1. Προσφορές που δίνουν τιµή ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, ή θέτουν όρο
αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση
της επιτροπής διαγωνισµού.
2. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι το τέλος της
συµβατικής περιόδου καθώς και της χρονικής παράτασης που τυχόν ζητηθεί από την
Υπηρεσία.
Άρθρο 17ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών
1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες από
την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, αυτοµάτως, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε 3 µήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί
από το ∆ήµο εγγράφως πριν από τη λήξη του ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, νέα
αιτιολογηµένη παράταση.
Άρθρο 18ο
Αποσφράγιση προσφορών
Η επιτροπή του διαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών)
θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, που
κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο,
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή
µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της
ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση
συµµετοχής. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,
εκτός από αυτές που οι οικονοµικοί φoρείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων
και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Η αποσφράγιση θα γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
Η διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού πραγµατοποιείται σε δύο στάδια:
1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς
o Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Α’: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
o Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου «Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου«Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – τελική
βαθµολόγηση – επιλογή αναδόχου.
Α’ Φάση 1ου σταδίου: Αποσφράγιση Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και µονογράφονται δε και σφραγίζονται από
το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
2. Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί
ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο διαγωνισµό, γίνεται στη
συνέχεια από την Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία εξετάζει τα
στοιχεία των παραπάνω Φακέλων προβαίνοντας κατ΄ αρχή σε λεπτοµερή έλεγχο
των δικαιολογητικών σύµφωνα µε την παρούσα. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό
στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα

αυτών δικαιολογητικά, τα ελλιπή στοιχεία ή τα υποβληθέντα στοιχεία που δεν
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και εισηγείται στην
αναθέτουσα αρχή, τον αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων και όσων συνεχίζουν στη
διαγωνιστική διαδικασία.
3. Η Επιτροπή µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει
διευκρινίσεις/συµπληρώσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων
στοιχείων.∆ιευκρινίσεις,που δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες
οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους, δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών στη φάση αυτή, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται
σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζεται από την επιτροπή.
Β’ Φάση 1ου σταδίου: Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών – Αξιολόγηση
Τεχνικών Προσφορών
• Η αποσφράγιση γίνεται ταυτοχρόνως µε την αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συµµετοχής ή για λόγους ανωτέρας βίας, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής που
θα τους αποσταλεί µε fax, e-mail ή έγγραφο. Κατά την αποσφράγιση µπορούν να
παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους ή εξουσιοδοτηµένους
εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο
υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφεται δε και σφραγίζεται από το
αρµόδιο όργανο το κατά φύλλο.
• Η Επιτροπή προβαίνει αρχικά σε έλεγχο των περιεχοµένων του Φακέλου.
• Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
των υποψηφίων, που έχουν προσκοµίσει προσηκόντως τα παραπάνω
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναλύονται
στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής
Προσφοράς, η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως (µε τηλεοµοιοτυπία – fax ή
e-mail) κάθε ένα από τους υποψηφίους, που συµµετέχει σε αυτό το στάδιο, να
παρουσιάσει προφορικά την Τεχνική του Προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν
ερωτήσεις των µελών της. Μετά τη µελέτη των τεχνικών προσφορών και την κατά τα
ανωτέρω προφορική παρουσίαση, κάθε µέλος της Επιτροπής αξιολογεί,
τεκµηριώνει και βαθµολογεί µε βάση τα προβλεπόµενα στο την παρούσα. Για να
ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις, που δίδονται
αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
• Σε καµία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να µεταβάλουν την προσφορά
τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση
που εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής
Προσφοράς» σε οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της.
• Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, θα συντάξει πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνεται, αναλυτικά, οι
τεχνικές προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές και οι τεχνικές προσφορές που
γίνονται αποδεκτές ή/και η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τις προηγούµενες ως άνω φάσεις α' και
β', οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
2ο Στάδιο: Αποσφράγιση Φακέλων Οικονοµικών Προσφορών – Τελική βαθµολόγηση
και επιλογή Προσωρινού Αναδόχου
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η
Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί µε σχετική πρόσκληση µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή email στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της
τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο παρόν στάδιο.
. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή µονογράφει και ελέγχει αν οι Οικονοµικές
Προσφορές έχουν συµπληρωθεί σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο της παρούσας
∆ιακήρυξης, και καταγράφει σε πίνακα του σχετικού Πρακτικού της το συµπληρωµένο
τιµολόγιο της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και το συνολικό ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς
κάθε διαγωνιζόµενου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών παραµένουν στο αρχείο
της υπηρεσίας, εκτός όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
και λοιπών στοιχείων.
Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται από τον πρόεδρο της επιτροπής µε απόδειξη, σε υπάλληλο της υπηρεσίας
που διενεργεί τον διαγωνισµό.
Επίσης, παραδίνονται τα πρακτικά υπογεγραµµένα κατάλληλα.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό, επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή
στους συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας εγγράφως µε τηλεοµοιότυπο ή e-mail. Κατά
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση.
Άρθρο 19ο
Αξιολόγηση των προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσωρινό ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή, µε βάση τους καθοριζόµενους στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµ ής.

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τα τεχνικά στοιχεία της διακήρυξης. Σε περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. Το
πρακτικό της κλήρωσης εγκρίνεται από την οικονοµική επιτροπή.
2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από προηγούµενη
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις
από
τους
όρους
και
τις
τεχνικές
προδιαγραφές
της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, παρουσιάζουν ατέλειες, ελλείψεις,
ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και τη συµπλήρωση της. Επίσης, για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.
4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.
5. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Οι εναλλακτικές προσφορές ή αν ο προσφέρον έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής ή εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης
προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 20ο
Κατακύρωση του αποτελέσµατος
Η κατακύρωση του διαγωνισµού στον οριστικό ανάδοχο θα γίνει µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την
ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος.
Ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον
παρακάτω κατάλογο :

Έγγραφα νοµιµοποίησης
α)Αν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο(ατοµική επιχείρηση), φωτοαντίγραφο της
αστυνοµικής του ταυτότητας είτε για πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν,
υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής.
β)Αν ο διαγωνιζόµενος είναι:
1)νοµικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ), αυτός που εκπροσωπεί νόµιµα την εταιρεία προσκοµίζει
αντίγραφο θεωρηµένου καταστατικού από το πρωτοδικείο µε όλες τις τροποποιήσεις και
κάθε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση.
2)αν πρόκειται για ΑΕ, ΑΕΒΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ αυτός που εκπροσωπεί νόµιµα την εταιρεία
προσκοµίζει αντίγραφο (ΦΕΚ περί σύστασης) ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά γι΄
αυτό το σκοπό προσκοµίζοντας αντίγραφο πρακτικού εξουσιοδότησης ∆.Σ. εταιρείας,
θεωρηµένο µε το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Επίσης, προσκοµίζουν
απόφαση ή πρακτικό της Α.Ε. περί αποδοχής της συµµετοχής της Α.Ε. στον διαγωνισµό.
γ) Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, δεν
απαιτείται να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η

επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική
µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
δ) Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προµηθευτών, κατατίθεται από όλα τα µέλη της
ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Α/Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ
• ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
2.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (µόνο όταν πρόκειται για νοµικά
πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
∆) πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Το υπ΄ αριθµ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
3.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τους φόρους και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των εταιρειών(µε κατάσταση προσωπικού),
Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.& ΙΚΕ
• Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
4.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των εταιρειών,
Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ

5.

• ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.

Επιπλέον:
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Α/Α

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζοµένου,
και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του
διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των
εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα.
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των
µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το
συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από
την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση
των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στο ∆ήµο σε πρόσφατο
διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά
σχετικά µε αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις
αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική
κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων.
Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο
κράτος µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών.
Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή
του προσφέροντος.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη
δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου
της υπογραφής του από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στην

ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Κυρίως Φακέλου
∆ικαιολογητικών».
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συµµετοχής ή η
προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του
νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφεροµένου από το διαγωνισµό.
Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
διαγωνισµού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της
προηγούµενης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και
να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή
συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν
για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή
προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 21ο
Υποβολή ενστάσεων - προσφυγών
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις ακόλουθες
περιπτώσεις, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016:
Κατά το άρθρο 127, σύµφωνα µε το οποίο για το παραδεκτό της ένστασης, κατατίθεται
παράβολο ύψους 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Α) Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία της
αναθέτουσας αρχής, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
Β) Κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την διαδικασία του διαγωνισµού,
µε προθεσµία άσκησης πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της
προσβαλλόµενης πράξης.
Κατά το άρθρο 205 διοικητική προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις
στον ανάδοχο κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης. Η προθεσµία άσκησης είναι
τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της προσβαλλόµενης
απόφασης. ∆εν µπορεί να ασκηθεί περεταίρω προσβολή επί της τελικής απόφασης.
α) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε
ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
β) σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας
των υλικών.
Η εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων του άρθ. 221 παρ. 11 α) του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 22ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης - Κατάρτιση σύµβασης
Στον οριστικό ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής

σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν δεν
προσέλθει εντός 20 ηµερών κηρύσσεται έκπτωτος.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα επί αποδείξει, στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης,
η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της
Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται
µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αρµόδιας Επιτροπής
Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία που
αναφέρονται στη διακήρυξη.
Άρθρο 23ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του Κυνοκοµείου. Η
προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του κυνοκοµείου. Μετά την
υπογραφή της σύµβασης η παραγγελία για την απαιτούµενη τριµηνιαία ποσότητα
ζωοτροφής θα γίνεται κάθε τρίµηνο και θα παραλαµβάνεται στο κυνοκοµείο κάθε
βδοµάδα η απαιτούµενη ποσότητα για τη σίτιση των σκύλων ζωοτροφής. Στη
συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της
προµήθειας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή
( άρθρο 209,208 & 213 του Ν. 4412/ 2016 ).
Άρθρο 24ο
Υποχρεώσεις
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή της.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία
ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί
για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της προµήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο,
των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα
συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του
στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
προµήθειας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία
ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί
για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου (Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα
ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου
ενηµερώνοντας εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου
εκτελείται η προµήθεια).
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και

προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή
βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προµήθειας από τον
Ανάδοχο.
7. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και τις διατάξεις για την περιβαλλοντική εργασία και ότι
θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
8. Η αθέτηση των υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
Άρθρο 25ο
Εµπιστευτικότητα - Εχεµύθεια αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή
πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα
της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της προσφοράς.
Άρθρο 26ο
Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συµβιβαστεί µε
τους πιστωτές του ή σε περίπτωση εταιρείας αυτή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να
αποτελεί εκούσια διάλυση από τα µέλη της εταιρείας µε σκοπό την ανασυγκρότηση ή
συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών της, ο ∆ήµος Σερρών έχει την ευχέρεια να
τερµατίσει τη σύµβαση πάραυτα µε γραπτή ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή
τον εκκαθαριστή ή προς οιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύµβασης ή
µπορεί να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη
δυνατότητα της εκτέλεσης της σύµβασης µετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και
πιστή εκτέλεσή της µέχρι του ποσού που µπορεί να συµφωνηθεί. Αν αρχίσει να ισχύει ένα
από τα περιστατικά που περιγράφονται παραπάνω, ο ανάδοχος παραδίδει σε αυτό
δωρεάν τα σχέδια, υποδείγµατα ή προδιαγραφές λογισµικού που χρειάζονται για την
εξασφάλιση ικανοποιητικής λειτουργίας του έργου.
Άρθρο 27o
Λύση - Καταγγελία Σύµβασης
Ο ∆ήµος Σερρών δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν υλοποιεί την σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή και
διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας
β) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια

του ∆ήµου Σερρών άρθρ. 18, 58 & 131 του Ν.4412/2016.
γ) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
του επαγγέλµατος του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα.
ε) για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 28ο
Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία
Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια
της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
Άρθρο 29ο
Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των ειδών
Για κάθε υπέρβαση της προθεσµίας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρ. 207
του ν. 4412/2016.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά και για ένα έτος ,αρχίζοντας από την
υπογραφή τής σύµβασης.
Θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής του εκάστοτε
αντικειµένου της σύµβασης, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του
προµηθευτή σύµφωνα µε το Ν 4412/2016
Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσµία παράδοσης και για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε τον Ν.4412/16. Εάν και οι
προθεσµίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/16.
Σε περίπτωση αδυναµίας
προµηθευτή να προµηθεύσει τα αντικείµενα της
σύµβασης ή παρατηρούµενων καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών, ο ∆ήµος
έχει το δικαίωµα να διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον πάροχο τις από τον νόµο
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Άρθρο 30ο
Παραλαβή των ειδών
1. Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών όσα καθορίζονται στο
άρθρο 208-209 και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύµφωνα µε το
άρθ. 221 παρ. 11β), του Ν.4412/2016. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από
τη σύµβαση χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν 4412/16.
2. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη
διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την
µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική
εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός
από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και
λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από
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την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου
και δειγµατοληψίας.
Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί
τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου
οργάνου (οικονοµική επιτροπή), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου(επιτροπή παραλαβής), το υλικό µπορεί να απορριφθεί. Ο προµηθευτής
έχει δικαίωµα να υποβάλλει αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια
επιτροπή παραλαβής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων,
σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή του προµηθευτή.
Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την ηµεροµηνία
που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η
επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
Τα έξοδα µεταφοράς στο σηµείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόµιση των
υλικών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 31ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση των ειδών
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης
επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµα
σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία για την εξωσυµβατική προσκόµιση των ειδών,
υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, για την λήψη αιτιολογηµένης
απόφασης του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής(οικονοµική επιτροπή).
Άρθρο 32ο
Ανωτέρα Βία
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των
συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, υπό
την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Σαν ανώτερη βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε είκοσι
(20) µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στον ∆ήµο Σερρών τα απαραίτητα στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανώτερης βίας. Ο ∆ήµος Σερρών υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών στην προαναφερόµενη αναφορά του αναδόχου. Αν ο
∆ήµος Σερρών δεν απαντήσει εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος, θα θεωρείται ότι

έχει γίνει αποδεκτή από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.
Άρθρο 33ο
Απόρριψη των συµβατικών ειδών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή(άρθρ. 213 Ν.4412/2016).
- Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
- Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας
µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
Άρθρο 34ο
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση και
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 203 παρ. 4 Ν.4412/2016, όταν:
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον
δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη ή δεν επισκεύασε τα συµβατικά είδη ή
συντήρησε αυτά, µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, όταν:
o Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του ∆ήµου.
o Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 35ο
Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά
1. Η ανωτέρω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια έσοδα.
2. Οι παραγγελίες θα εκτελούνται και τα τιµολόγια θα εκδίδονται µετά από συνεννόηση µε
τον αρµόδιο υπάλληλο του τµήµατος προµηθειών.
3. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται µετά την παραλαβή των ειδών, δηλαδή τµηµατικά µε την
παράδοση του τµήµατος των ειδών στο 100% της δαπάνης που τους αντιστοιχεί, αφού συνταχθεί και
υπογραφεί το πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής των ειδών, που θα συνοδεύεται από
αποδεικτικό εισαγωγής αυτών στον αποθηκευτικό χώρο του ∆ήµου. την έκδοση αντίστοιχου
τιµολογίου µε την ένδειξη «εξοφλήθηκε», την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του
αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.∆. 172/97.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν εξοφληθεί µέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού
έτους, θα επανεκδοθεί στο επόµενο έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του 17/5-

15/6/1959 Β. ∆/τος.
4.
Η ηλεκτρονική πληρωµή στον προµηθευτή, θα γίνει εντός προθεσµίας που
ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. Η καταβολή θα
γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.
5.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της συµβατικής αξίας
των ειδών, τα οποία θα επισυναφθούν στο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής είναι τα
παρακάτω:
α) Όλα τα δικαιολογητικά των νοµίµων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
προµήθειας µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης.
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή.
Άρθρο 36ο
Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία των ειδών, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., βαρύνουν τον
προµηθευτή:
α) Φόρος εισοδήµατος.
β) κάθε άλλη νόµιµη κράτηση.
Επιπλέον τον προµηθευτή βαρύνουν:
1.
Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και
υποχρέωση του ∆ήµου/Νοµικού Προσώπου. Τον ίδιο βαρύνουν οι πάσης φύσεως
κρατήσεις.
2.
∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για
επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
Άρθρο 37ο
Παροχή πληροφοριών - ∆ηµοσίευση διακήρυξης
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Σερρών, αρµόδιοι υπάλληλοι Μαζαράκη Αναστασία,
Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα τηλέφ 2321350114-110. Συµπληρωµατικές
πληροφορίες
σχετικά µε το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και τους όρους της διακήρυξης, καθώς
και συµπληρωµατικά έγγραφα που τυχόν ζητηθούν, γνωστοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους (1) ηµέρα πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται για την
υποβολή των προσφορών.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά στους ενδιαφερόµενους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές(µελέτη) και η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου στη διεύθυνση www.serres .gr
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µια τοπική εφηµερίδα, στο
πρόγραµµα ∆ιαύγεια και στο ΚΗΜ∆ΗΣ, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµοτικού καταστήµατος.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία:∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΕΡΡΕΣ 62100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ]
- Τηλέφωνο: [2321350114]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [anita@serres.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.serres.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [……]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΜέρος

II: Πληροφορίες

σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
o

Απάντηση:
[….]
[….]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
2α) Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ
µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:

2β) Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

2γ) Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

o

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V

[...............]

[…...............]
[….]

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
o

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
o Συµµετοχή σε Τµήµατα της

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Απάντηση:

Μελέτης
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος
ήτων τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 78 ΠΑΡ. 3: δεν δύναται η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων
φορέων στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
υπηρεσιών κάτω των ορίων.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
2. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
3. δωροδοκίαx,xi·
4. απάτηxii·
5. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
6. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxiv·
7. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]
·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxxi:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω

της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
νόµισµα
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
νόµισµα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό νόµισµα
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
[……],[……][…] νόµισµα
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
(προσδιορισµός της απαιτούµενης
xxxv
αναλογίες που ορίζονται στη σχετική
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvi -και
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxxxviii:
2) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
3) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxl.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στον αναθέτοντα φορές να ανακτήσει
τη σχετική τεκµηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997(ΦΕΚ 50/Α), σχετικά µε την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, ως εξής:
στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος
Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει:
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλώσης
για τους σκοπούς:
τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος
Υπογράφω για το σύνολο της ΤΕΥ∆ που αποτελείται από (…..) αριθµηµένα φύλλα
υπογραφή(-ές): [……]

iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viΕιδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
viiiΣύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
xΣύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxiΛαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiiiΣηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxxΠρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΓια συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvΠ.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxviΠ.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxviiΟι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxviiiΠρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxixΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

