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1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία ΑναθέτονταΦορέα
Επωνυμία

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΘΗΝΑ 67

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 52

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR

Τηλέφωνο

214 414 12 00

Φαξ

210-32 23 935

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tenders_contracts@stasy.gr
kgram@stasy.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Α.Ανδριτσοπούλου 214 414 1305

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.stasy.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο www.stasy.gr
διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε̟ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε
κατό̟ιν της α̟ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α̟ό την
ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ α̟οτελεί
εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ̟άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
7 ̟αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ̟ερί ∆ΕΚΟ και έχει ως κύρια
αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της
Περιφέρειας Αττικής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός
α̟ό τις νήσους, οι ο̟οίες εξυ̟ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα
(ε̟ίγεια και υ̟όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι,
τροχιόδροµοι-τραµ και λοι̟ά µέσα σταθερής τροχιάς).
Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β) Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr

γ)

Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες α̟ό :
την ̟ροαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.grή www.stasy.gr
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία των άρθρων27 και
264του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Για την
δα̟άνη για την εν λόγω σύµβαση ελήφθη η Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης
µε αρ. Α∆Α: ΨΕ4ΙΟΡΛΟ-4ΦΥ,ΨΒΜΟΟΡΛΟ-ΟΒΛ/31.01.2019, Πολυετούς
9ΟΙ4465ΧΘΞ-Μ6∆/14.05.2019,612ΡΟΡΛΟ-ΥΗΟ/16.05.2019 µε σχετική ̟ίστωση
του ̟ροϋ̟ολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 & 2020 του ως άνω φορέα.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ̟ροµήθεια διαφόρων τύ̟ων ρουλεµάν(CPV:
44442000-6) για τους συρµούς και τον ηλεκτροµηχανολογικό (Η/Μ) εξο̟λισµό
των Γραµµών 1, 2& 3 και ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ. Αναλυτική ̟εριγραφή του
αντικειµένου του ̟αρόντος διαγωνισµού δίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡO∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των τετρακοσίων
ογδόντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων δεκα̟έντε ευρώ και εξήντα ε̟τά λε̟τών
489.615,67 συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
(394.851,35 €).
Η ̟αρούσα σύµβαση υ̟οδιαιρείται σε τµήµατα ό̟ως αυτά αναφέρονται στον
ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανά Τµήµα
θα α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υ̟όψιν κατά την
αξιολόγηση του συγκεκριµένου Τµήµατος.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφοράς, βάσει τιµής, ανά Τµήµα.
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για ένα, για
̟ερισσότερα ή για όλα τα Τµήµατα της ∆ιακήρυξης. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται
̟ροσφορά για µικρότερη ̟οσότητα α̟ό τη ζητούµενη ανά Τµήµα
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές.
Η ̟αράδοση των υλικών θα γίνει στα αµαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην ̟αράγραφο 6.2 της ̟αρούσης ∆ιακήρυξης.
Η εκ̟λήρωση όλων των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να
έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής
της σχετικής Σύµβασης
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ̟εται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, ό̟ως ισχύουν
και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ό̟ως
αυτός ισχύει



(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τρο̟ο̟οίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της ̟αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την κατα̟ολέµηση των
καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές»,



(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»



(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,



(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)του άρθρου 4 του ̟.δ. 118/07 (Α΄150)



(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)του άρθρου 5 της α̟όφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του
Υ̟ουργού Εσωτερικών



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις»,



(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του ̟.δ/τος
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82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικο̟οίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου µετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών ̟ροσώ̟ων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»1, της κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και
Ε̟ικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του ν.3310/2005, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της
α̟όφασης
του
Υφυ̟ουργού
Οικονοµίας
και
Οικονοµικών
µε
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις ο̟οίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,



του ̟.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο̟οίηση διατάξεων για την ̟ρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,



του ̟.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες”



της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Α̟όφασης του Υ̟ουργού
Οικονοµίας και Ανά̟τυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυξης»



της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Α̟όφασης του Υ̟ουργού
Οικονοµίας και Ανά̟τυξης «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,



Το υ̟’ αριθµ. 2210/19.04.2019 (Α∆Α:66ΓΠOΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ̟ερί του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών
του ̟ροσωρινού Αναδόχου.

•

Η α̟οφάσεις 161/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία 15) και 3/2018
(Κατευθυντήρια Οδηγία 23) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. – Οδηγίες συµ̟λήρωσης
του Τυ̟ο̟οιηµένου Εντύ̟ου Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και του
Ευρω̟αϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ)(Στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,
αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με
τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ Επίσης οδηγίες δίνονται και στις αποφάσεις 161/2016
(Κατευθυντήρια Οδηγία 15) και 3/2018 (Κατευθυντήρια Οδηγία 23) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. –
Οδηγίες συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών
̟ράξεων, των λοι̟ών διατάξεων ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν
α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας, καθώς και του
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συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και
εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
̟αρα̟άνω.
 Της Α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για διενέργεια
διαγωνισµού υ̟’αρ.3245
 Της Α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για συγκρότηση
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµών υ̟’αρ.26/23.01.2019
 Της

ΨΕ4ΙΟΡΛΟ-4ΦΥ,ΨΒΜΟΟΡΛΟ-ΟΒΛ/31.01.2019,9ΟΙ4465ΧΘΞΜ6∆/14.05.2019, 612ΡΟΡΛΟ-ΥΗΟ/16.05.2019
α̟όφασης ανάληψης
υ̟οχρέωσης.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 04/07/2019
και ώρα 14:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η ο̟οία
είναι
̟ροσβάσιµη
µέσω
της
∆ιαδικτυακής
̟ύλης
http://www.promitheus.gov.gr, την 10.07.2019, ηµέρα Τετάρτη.
1.6 ∆ηµοσιότητα
A.

∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο

Η ̟ροκήρυξη και το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) .
Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή
̟ύλη
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr.Προκήρυξη
(̟ερίληψη
της
̟αρούσας
∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύ̟ο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 .
Η ̟ροκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην
̟ερί̟τωση 16 της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότο̟ο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Εwww.stasy.gr.
Β.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δα̟άνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύ̟ο βαρύνει τον αναθέτοντα
φορέα.
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1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
εφόσον ε̟ιλεγούν, τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου
έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του Προσαρτήµατος B
του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης,
εφόσον ε̟ιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα
των ̟ληροφοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
Τα ̟αραρτήµατα:
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I = Περιγραφή φυσικού και Οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ = Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης
[ΤΕΥ∆]
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ = Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV = Υ̟όδειγµα Εγγυητικών Ε̟ιστολών (συµµετοχής,
καλής εκτέλεσης),
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V = Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
2.
οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η ο̟οία είναι
̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr. ως άνω
συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο δώδεκα (12) ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής
̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα, στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην
̟λατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής
̟ύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών
̟ληροφοριών – διευκρινίσεων
υ̟οβάλλονται α̟ό εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους ̟ου διαθέτουν σχετικά
δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
̟ρόσβασης) και α̟αραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο. Αιτήµατα ̟αροχής
διευκρινήσεων ̟ου υ̟οβάλλονται είτε µε άλλο τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο ̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Ο Αναθέτων φορέας µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των
̟ροσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να
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µ̟ορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων ̟ληροφοριών για την
κατάρτιση των ̟ροσφορών στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν
α̟ό τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο έξι (6)
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των
̟ροσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της ̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των
̟ληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σηµασία για την ̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, δεν α̟αιτείται
̟αράταση των ̟ροθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδα̟ά ιδιωτικά έγγραφα µ̟ορούν να συνοδεύονται α̟ό
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο κατά
νόµο αρµόδιο της χώρας στην ο̟οία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδα̟ά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται α̟ό µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο αρµόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νοµοθεσίας είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην
ο̟οία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυ̟α -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό ̟εριεχόµενο µ̟ορούν να
υ̟οβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφραση
στην ελληνική. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει την διακριτική ευχέρεια
να ζητήσει την µετάφραση στην ελληνική ο̟οιουδή̟οτε τεχνικού στοιχείου
α̟ό τα άνω, εντός ορισµένου διαστήµατος, µε µέριµνα και δα̟άνες του
διαγωνιζόµενου.
Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής
και του αναδόχου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό
̟ιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις κατά την
έννοια των ̟ερι̟τώσεων β΄ και γ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν.4364/2016, ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να
εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο
̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό
έναν ή ̟ερισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την
ο̟οία α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η
εγγύηση, στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα ̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης
̟αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε
(5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο
α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
̟ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Σύµφωνα µε τα σχετικά υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών –Παράρτηµα IV.
Σηµείωση:
Σύµφωνα µε τη διευκρίνιση (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) ε̟ί της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, «...τα γραµµάτια σύστασης
χρηµατικής ̟αρακαταθήκης τον Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για
την ̟αροχή εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική
̟αρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του ̟.δ. της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3
Ιανουάριου 1927 (Περί συστάσεως και α̟οδόσεως ̟αρακαταθηκών και
καταθέσεων ̟αρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ∆ανείων). Ως ̟ρο το
ειδικότερο ζήτηµα της µη αναφοράς στο Γραµµάτιο των όρων ότι «η εγγύηση
̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται της
ένστασης διζήσεως», ε̟ισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση 34/1992
του ΝΣΚ. στις εγγυοδοτικές ̟αρακαταθήκες εκ της (ρύσεως δεν µ̟ορεί να τεθεί
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τέτοιος όρος. Σχετικά ̟ρότυ̟α/υ̟οδείγµατα δελτίων σύστασης χρηµατικών
εγγυοδοτικών ̟αρακαταθηκών υ̟άρχουν στον ιστότο̟ο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.»

Ο Αναθέτων φορέας ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών
̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης
έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών
φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η
υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των
̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. µ̟ορεί να
α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ριν την υ̟ογραφή της
σύµβασης να συσταθεί Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη
της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι του Αναθέτοντα Φορέα,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού
αντικειµένου.
3. Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟ου ισούται µε το 2% της
συνολικής εκτιµώµενης αξίας των τµηµάτων της ̟αρούσας σύµβασης για τα
ο̟οία καταθέτουν ̟ροσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, ̟ριν
τη λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2.Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την
̟ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή
̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν ̟ροσκοµίσει
εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά ή δεν ̟ροσέλθει
εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού

Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό
του (εάν ̟ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα
µέλη του (εάν ̟ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι
α̟ό τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υ̟άρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για
έναν α̟ό τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της
κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα,
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
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αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση
της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του
ο̟οίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου
εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις ̟ερι̟τώσεις Συνεταιρισµών, η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου
αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, η υ̟οχρέωση των
̟ροηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους.
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (στ) η ̟ερίοδος α̟οκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε ̟έντε (5) έτη α̟ό
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη α̟όφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις :
α) όταν ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί
α̟ό δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ,
σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
νοµοθεσία ή/και
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
∆εν α̟οκλείεται ο ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις
υ̟οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης ̟ου οφείλει, συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα
ότι έχουν ε̟ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής ̟ροσφοράς: αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για
̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά
α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής
̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης
Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υ̟ό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις ̟ρέ̟ει να έχουν
α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3 (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) α)Κατ’ εξαίρεση, δεν α̟οκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω
̟αραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι ̟ιο κάτω ε̟ιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος

β) Κατ' εξαίρεση, ε̟ίσης, ο ̟ροσφέρων δεν α̟οκλείεται, όταν ο α̟οκλεισµός,
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
µόνο µικρά ̟οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο̟οίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
̟αρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς.
2.2.3.4. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
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(β) εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το
δικαστήριο ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία,
̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(γ) υ̟άρχουν ε̟αρκώς εύλογες ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του ν. 4412/2016 δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα,
λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη
συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
µ̟ορεί να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, ̟ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή ̟ροηγούµενης
σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της
̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των
̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων
α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κριτηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις
̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου
α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της ̟αρούσας,
(η) εάν ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης
α̟οφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες
̟ου ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο ̟λεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να ̟αράσχει εξ αµελείας ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες
̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον
α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το ο̟οίο του ε̟ιβλήθηκε ̟οινή ̟ου του
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων
έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (η) η ̟ερίοδος α̟οκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α̟ό την
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Ο Αναθέτων φορέας µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο ο̟οίος
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση β΄ της
̟αρ. 4, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟οδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση
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να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας.
2.2.3.5(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) Α̟οκλείεται, ε̟ίσης, ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας α̟ό τη
συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
εφαρµογής της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος
α̟οκλεισµού)

2.2.3.6. Ο ̟ροσφέρων α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν
α̟οδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων ή ̟αραλείψεών του, είτε ̟ριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις
καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4
µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου
έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή,
ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης. Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις
του ̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της α̟όφασης
αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου
ορίζεται στην εν λόγω α̟όφαση.
2.2.3.8. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των
ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 και 305 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον ο̟οίο έχει ε̟ιβληθεί, µε την κοινή
υ̟ουργική α̟όφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ̟οινή του
α̟οκλεισµού α̟οκλείεται αυτοδίκαια και α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία
σύναψης της σύµβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
̟αρούσας σύµβασης α̟αιτείται να ασκούν εµ̟ορική ή βιοµηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της ̟αρούσας σύµβασης.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα α̟ό τα
ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα ̟ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
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τους ή να ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα
XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου ̟ροσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες
̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση και έχουν συνάψει διµερείς ή
̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εµ̟ορικό ή Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αµυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια
Όσον αφορά στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια για την
̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να
έχουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων(2015, 2016 & 2017), µεγαλύτερο ή ίσο α̟ό το 30%
̟ροϋ̟ολογισµού των Τµηµάτων του διαγωνισµού για τα ο̟οία υ̟οβάλλουν
̟ροσφορά, ̟λέον ΦΠΑ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος
δραστηριο̟οιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριο̟οιούνται, θα ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος α̟ό το
30% του ̟ροϋ̟ολογισµού των Τµηµάτων του διαγωνισµού για τα ο̟οία
υ̟οβάλλει ̟ροσφορά, ̟λέον ΦΠΑ.
Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να α̟οδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
̟ροϋ̟όθεση µε το ακόλουθο στοιχείο τεκµηρίωσης:
Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την ̟ερί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας
ό̟ου είναι εγκατεστηµένος, υ̟οβάλλει ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟οχρεούται στην έκδοση
Ισολογισµών ή ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε
̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟οχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Στα ̟λαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της ̟αρούσας σύµβασης ̟ροµηθειών δεν
α̟αιτείται η υ̟οβολή στοιχείων τεχνικής και ε̟αγγελµατικής ικανότητας.
2.2.7 Πρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής
διαχείρισης
∆εν α̟αιτείται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας (της ̟αραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την
τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα (της ̟αραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε
αυτούς. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, α̟οδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
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αναγκαίους ̟όρους, µε την ̟ροσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων
στην ικανότητα των ο̟οίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια ̟ου σχετίζονται µε την α̟αιτούµενη µε τη διακήρυξη
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς
και αυτοί στους ο̟οίους στηρίζονται είναι α̟ό κοινού υ̟εύθυνοι για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Υ̟ό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µ̟ορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών
Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν
τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4,της ̟αρούσης,
̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016),
σύµφωνα µε το ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα Παράρτηµα II.το ο̟οίο
α̟οτελεί ενηµερωµένη υ̟εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται α̟ό τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου
εντύ̟ου του Παραρτήµατος Α της Α̟όφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)και της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (Α∆Α:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥ∆ σε
ε̟εξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, ό̟ου ̟ερισσότερα α̟ό ένα φυσικά ̟ρόσω̟α είναι
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου ενός οικονοµικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υ̟οβάλλεται ένα Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το ο̟οίο
υ̟ογράφεται, το ο̟οίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υ̟ογραφή του κατά
̟ερί̟τωση εκ̟ροσώ̟ου του οικονοµικού φορέα ως ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη
των λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της ̟αρούσας για το σύνολο των
φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Το ΤΕΥ∆ µ̟ορεί να υ̟ογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες ̟ριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
Ως εκ̟ρόσω̟ος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος αυτού,
ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό το ισχύον καταστατικό ή το ̟ρακτικό εκ̟ροσώ̟ησής του
κατά το χρόνο υ̟οβολής της ̟ροσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο
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φυσικό ̟ρόσω̟ο να εκ̟ροσω̟εί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, το
Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υ̟οβάλλεται χωριστά
α̟ό κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα

Α.1 Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και
̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως
2.2.8, κρίνονται κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς, κατά την υ̟οβολή των
δικαιολογητικών της ̟αρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις
̟ερι̟τώσεις του άρθρου 316 ̟αρ. 3 ̟ερ. γ του ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφό 2.2.8.
της ̟αρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των ο̟οίων στηρίζεται υ̟οχρεούνται
στην υ̟οβολή των δικαιολογητικών ̟ου α̟οδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας και ότι ̟ληρούν τα
σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής κατά ̟ερί̟τωση (̟αράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην
ικανότητα του ο̟οίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό
κριτήριο ε̟ιλογής ή για τον ο̟οίο συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού των
̟αραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή
άλλα α̟οδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου ο αναθέτων φορέας έχει τη
δυνατότητα να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες
α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος
- µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο
συµβάσεων, εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης
εγγράφων ή σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική
βάση δεδοµένων εµ̟εριέχεται στο Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 ̟αρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν
η αναθέτουσα αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Α.2. Σχετικά µε την υ̟οβολή εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων
διευκρινίζονται τα εξής:
1.
Α̟λά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων ή
των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τις
υ̟ηρεσίες και τους φορείς της ̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του
νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η ̟αρα̟άνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. ̟ληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για
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τα ο̟οία συνεχίζει να υφίσταται η υ̟οχρέωση υ̟οβολής κεκυρωµένων
αντιγράφων.
2.
Α̟λά αντίγραφα αλλοδα̟ών δηµοσίων εγγράφων:
Ε̟ίσης, γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων
̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτά είναι
νοµίµως ε̟ικυρωµένα α̟ό την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β)
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι α̟αιτήσεις υ̟οβολής δηµοσίων εγγράφων µε
συγκεκριµένη ε̟ισηµείωση(APOSTILLE), οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό διεθνείς
συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ.
και σηµείο 6.2.)
3.
Α̟λά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Ειδικά τα α̟οδεικτικά τα ο̟οία α̟οτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µ̟ορεί να
γίνονται α̟οδεκτά και σε α̟λή φωτοτυ̟ία, εφόσον συνυ̟οβάλλεται υ̟εύθυνη
δήλωση στην ο̟οία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Στην υ̟εύθυνη δήλωση θα
αναφέρονται ̟οια είναι τα συγκεκριµένα έγγραφα για τα ο̟οία βεβαιώνεται
η ακρίβειά τους. Ε̟ίσης γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα ο̟οία έχουν
ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β)
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες
και φορείς της ̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυ̟α έγγραφα και ε̟ικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά και ̟ρωτότυ̟α ή νοµίµως ε̟ικυρωµένα
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υ̟οβληθούν α̟ό τους
διαγωνιζόµενους.
Α.3. Ως ̟ρος τον χρόνο ισχύος των σχετικών δικαιολογητικών σηµειωτέα τα
ακόλουθα: Τα α̟οδεικτικά µέσα γίνονται α̟οδεκτά κατά τον ακόλουθο
τρό̟ο: α) τα δικαιολογητικά ̟ου αφορούν την ̟αράγραφο 2.2.3.1., 2.2.3.2.γ
και 2.2.3.4.β γίνονται α̟οδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν
α̟ό την υ̟οβολή τους, β) τα λοι̟ά δικαιολογητικά ̟ου αφορούν την
̟αράγραφο 2.2.3.2. α,β γίνονται α̟οδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υ̟οβολής τους, άλλως, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση, γ) τα
δικαιολογητικά ̟ου αφορούν την ̟αράγραφο 2.2.4, τα α̟οδεικτικά ισχύουσας
εκ̟ροσώ̟ησης σε ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, (και τα ̟ιστο̟οιητικά αρµόδιας
αρχής σχετικά µε την ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών σε ̟ερί̟τωση ανωνύµων εταιρειών),
γίνονται α̟οδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους και ε) οι υ̟εύθυνες δηλώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης για την
υ̟οβολή των δικαιολογητικών.».
Τα έγγραφα του ̟αρόντος υ̟οβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α` 94). Ειδικά τα α̟οδεικτικά τα ο̟οία α̟οτελούν ιδιωτικά
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έγγραφα, µ̟ορεί να γίνονται α̟οδεκτά και σε α̟λή φωτοτυ̟ία, εφόσον
συνυ̟οβάλλεται υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.».
Β.1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της
̟αραγράφου 2.2.3 οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν
αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του
̟οινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, α̟ό
το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση
̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα
̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις ̟αραγράφους 2.2.3.2 ̟ερι̟τώσεις α κα β και 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄
̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας και υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσωρινού αναδόχου αναφορικά
µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο
̟ροσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισµούς κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισης) στου ο̟οίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα, τα ̟ιστο̟οιητικά ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, ̟τωχευτικό
συµβιβασµό ή υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υ̟αχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται α̟ό το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα. Το ̟ιστο̟οιητικό ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν έχει τεθεί
υ̟ό εκκαθάριση µε δικαστική α̟όφαση εκδίδεται α̟ό το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε ̟ιστο̟οιητικό ότι δεν έχει τεθεί υ̟ό
εκκαθάριση µε α̟όφαση των εταίρων εκδίδεται α̟ό το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά ̟ρόσω̟α (ατοµικές
ε̟ιχειρήσεις) δεν ̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των ε̟ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα,
για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς α̟οδεικνύεται
µέσω της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
̟ιστο̟οιητικό ή ό̟ου το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν καλύ̟τει όλες
τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
̟ερι̟τώσεις α κα β και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4, το
έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό
υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή
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εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη
δήλωση στην ο̟οία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4.
Οι ε̟ίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του ε̟ιγραµµικού
α̟οθετηρίου ̟ιστο̟οιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/16
Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.4 υ̟εύθυνη δήλωση του
̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι
οριζόµενοι στην ̟αράγραφο λόγοι α̟οκλεισµού.
γ)Για τις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της ̟αρούσας, ̟ιστο̟οιητικό α̟ό τη
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ̟ιστο̟οιητικού ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην
ανωτέρω ̟ερί̟τωση, αυτό αντικαθίσταται α̟ό σχετική υ̟εύθυνη δήλωση του
οικονοµικού φορέα, χωρίς να α̟αιτείται ε̟ίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε
την δυνατότητα ή µη έκδοσης του ̟ιστο̟οιητικού.
δ)(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ).

ε) για την ̟αράγραφο 2.2.3.9. υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος
οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του α̟όφαση α̟οκλεισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2.Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης του άρθρου 2.2.4. (α̟όδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας)
̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του οικείου ε̟αγγελµατικού ή
εµ̟ορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ροσκοµίζουν
̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού
µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το
ο̟οίο ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
ε̟άγγελµά τους. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το
έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό
υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή
εµ̟ορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα ̟ου α̟αιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της
υ̟ό ανάθεση σύµβασης.
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Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο ή στο
Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
Β.3.Για την α̟όδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας της
̟αραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα αναφερόµενα στην
̟αράγραφο 2.2.5. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε
θέση να ̟ροσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µ̟ορεί να α̟οδεικνύει την
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του ε̟άρκεια µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.Η καταλληλότητα του ̟ροσκοµιζόµενου α̟ό τον
οικονοµικό φορέα εγγράφου για την α̟όδειξη της χρηµατοοικονοµικής του
ε̟άρκειας ενα̟όκειται στην κρίση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
Β.4. (∆εν α̟αιτείται)Για την α̟όδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς
̟ροσκοµίζουν τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.2.6.

Β.5. (∆εν α̟αιτείται)Για την α̟όδειξη της συµµόρφωσής τους µε ̟ρότυ̟α διασφάλισης
̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα
αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.2.7.

Β.6. Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησης, στις
̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροσκοµίζει τα
κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης
εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., κλ̟., ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να
̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των
καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα
υ̟ογραφής κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους2
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
̟ιστο̟οίηση α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα
ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII
του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή
ή το ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.
Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η
̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το ̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό
̟ιστο̟οίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις
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̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος κατάλογος ή το
̟ιστο̟οιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους
α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου
αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά,
υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9.Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οικονοµικός φορέας ε̟ιθυµεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 για την α̟όδειξη
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους ̟όρους, ̟ροσκοµίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκο̟ό αυτό(ενδεικτικώς
ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του ̟ροσφέροντος και του τρίτου, ή σχετικές
α̟οφάσεις των αρµοδίων οργάνων ).
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει τιµής, ανά Τµήµα, ό̟ως αυτά αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III -ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών

∆εν ισχύει
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί

∆εν ισχύει
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στο
Παράρτηµα V–Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για ένα, για
̟ερισσότερα ή όλα τα Τµήµατα της ∆ιακήρυξης. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται ̟ροσφορά
για µικρότερη ̟οσότητα α̟ό τη ζητούµενη ανά Τµήµα.
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία
υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς
φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά, α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής
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αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.

µέλους

της

ένωσης,

καθώς

και

ο

2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών
2.4.2.1.Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη, άρθρο
1.5 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την Υ̟ουργική
Α̟όφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
α̟αιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή
̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ̟ου υ̟οστηρίζεται α̟ό εγκεκριµένο
̟ιστο̟οιητικό το ο̟οίο χορηγήθηκε α̟ό έναν εγκεκριµένο ̟άροχο υ̟ηρεσιών
̟ιστο̟οίησης, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνεται στον κατάλογο εµ̟ίστευσης ̟ου
̟ροβλέ̟εται στην α̟όφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
(ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή
̟ύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
-µετά την τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 92 Ν.4412/2016 µε το άρθρο 43 Ν.
4605/2019 γίνεται α̟οδεκτό και το εξής :
«Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ̟ου διενεργούνται µε
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 36, οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί
φορείς δεν έχουν την υ̟οχρέωση να υ̟ογράφουν τα δικαιολογητικά του
̟αρόντος µε χρήση ̟ροηγµένης ηλεκτρονικής υ̟ογραφής, αλλά µ̟ορεί να τα
αυθεντικο̟οιούν µε ο̟οιονδή̟οτε άλλον ̟ρόσφορο τρό̟ο, εφόσον στη χώρα
̟ροέλευσής τους δεν είναι υ̟οχρεωτική η χρήση ̟ροηγµένης ψηφιακής
υ̟ογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις ̟ερι̟τώσεις
αυτές η ̟ροσφορά συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση, στην ο̟οία δηλώνεται
ότι, στη χώρα ̟ροέλευσης δεν ̟ροβλέ̟εται η χρήση ̟ροηγµένης ψηφιακής
υ̟ογραφής ή ότι, στη χώρα ̟ροέλευσης δεν είναι υ̟οχρεωτική η χρήση
̟ροηγµένης ψηφιακής υ̟ογραφής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων.
2.4.2.2.Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική
ε̟ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε
υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 259 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υ̟ουργικής Α̟όφασης.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής
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αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα
ακόλουθα:
(α) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και τα άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3 2 της ̟αρούσης .
(β) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον ο̟οίο
̟εριλαµβάνεται η οικονοµική ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2.4.4.
Α̟ό τον ̟ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό
χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον
ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως εµ̟ιστευτικές, λόγω
ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν
την εµ̟ιστευτικότητα της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές
µονάδος, τις ̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή
της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την οικονοµική τους ̟ροσφορά
συµ̟ληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος.
Στην συνέχεια το σύστηµα ̟αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο̟οία
υ̟ογράφοντα ηλεκτρονικά και υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Τα
στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του ̟αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο̟οίο θα
υ̟ογραφεί ηλεκτρονικά) ̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση το
σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ̟οβάλλει τους ανωτέρω
(υ̟ο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ̟ου
.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/̟αραχθεί α̟ό τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη
̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή µε
χρήση εγκεκριµένων ̟ιστο̟οιητικών, χωρίς να α̟αιτείται θεώρηση γνησίου
της υ̟ογραφής.
Α̟ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς, η
ό̟οια α̟οστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
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Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών ̟ροσκοµίζονται υ̟οχρεωτικά α̟ό τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς τα ο̟οία
α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε ̟ρωτότυ̟η µορφή σύµφωνα µε τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
ε̟ιστολή συµµετοχής, τα ̟ρωτότυ̟α έγγραφα τα ο̟οία έχουν εκδοθεί α̟ό
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε̟ικύρωση α̟ό δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα ̟ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν ̟ροσκοµίζονται
σε έντυ̟η µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα ο̟οία φέρουν ηλεκτρονική
υ̟ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται σε αντίγραφα των
̟ρωτοτύ̟ων. Τα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται α̟οδεκτά είτε κατά τα
̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94) είτε και σε α̟λή
φωτοτυ̟ία, εφόσον συνυ̟οβάλλεται υ̟εύθυνη δήλωση, στην ο̟οία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η ο̟οία φέρει υ̟ογραφή έως και δέκα (10)
ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών.».
Ο Αναθέτων φορέας µ̟ορεί να ζητεί α̟ό ̟ροσφέροντες και υ̟οψήφιους σε
ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υ̟οβάλλουν σε έντυ̟η µορφή και σε εύλογη ̟ροθεσµία όλα ή ορισµένα
δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου έχουν υ̟οβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
α̟αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Ο φάκελος της ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να κατατεθεί ή να α̟οσταλεί µε συστηµένη
ε̟ιστολή ή µε υ̟ηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισµένος
και να φέρει υ̟οχρεωτικά την ̟αρακάτω ετικέτα:
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-040/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,
ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ
ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ
Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας
Αθηνάς 67 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»

2.4.3.1Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ̟ροσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία ̟εριλαµβάνουν:
α) Tο τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), ό̟ως
̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 2.2.9.1. της ̟αρούσας διακήρυξης. Οι ̟ροσφέροντες
συµ̟ληρώνουν το σχετικό ̟ρότυ̟ο ΤΕΥ∆ το ο̟οίο έχει αναρτηθεί, και σε
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ε̟εξεργάσιµη
µορφή
αρχείου
doc,
στη
διαδικτυακή
̟ύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της
διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙ).
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά,
υ̟οβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
̟αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της ̟αρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής ̟ροσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή
(̟ρωτότυ̟ο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή.
Ε̟ισηµαίνεται ότι η εν λόγω υ̟οχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (̟.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι ο̟οίες φέρουν
̟ροηγµένη ψηφιακή υ̟ογραφή.
Ε̟ισηµαίνεται ότι η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης της ̟ρωτότυ̟ης εγγυητικής
ε̟ιστολής δεν α̟αλλάσσει τον υ̟οψήφιο α̟ό την υ̟οχρέωση ανάρτησης
στον ηλεκτρονικό φάκελο.
2.4.3.2H τεχνική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις και τις
̟ροδιαγραφές ̟ου έχουν τεθεί α̟ό τον αναθέτοντα φορέα µε το κεφάλαιο
“Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος V της ∆ιακήρυξης,
̟εριγράφοντας ακριβώς ̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές
̟ληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάση των
ο̟οίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των ̟ροσφερόµενων ειδών, µε βάση
το κριτήριο ανάθεσης.
Αναλυτικότερα α̟αιτείται: α) Συµ̟ληρωµένος ο Πίνακας 2 - Πίνακας
τεχνικής ̟ροσφοράς του Παραρτήµατος V της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης και β)
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του, στην
ο̟οία να δηλώνουν ότι α̟οδέχονται τους όρους του διαγωνισµού και ότι τα
̟ροσφερόµενα υλικά αρίστης ̟οιότητας, καινούργια και αµεταχείριστα και
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ∆ιακήρυξης ό̟ως αυτές
α̟οτυ̟ώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας
διακήρυξης.
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθενται να
αναθέσουν υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους
̟ου ̟ροτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην
̟αρούσα κριτήριο ανάθεσης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ
της διακήρυξης.
Στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος οι οικονοµικοί φορείς
συµ̟ληρώνουν στην οικονοµική ̟ροσφορά το τίµηµα της κάθε γραµµής ̟ου
αφορά η ̟ροσφορά.
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Οι οικονοµικοί φορείς θα ε̟ισυνάψουν στον (υ̟ο)φάκελλο “οικονοµική
̟ροσφορά” την οικονοµική ̟ροσφορά του ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένη και τα
σχετικά αρχεία (σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα ̟ου υ̟άρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙ της
̟αρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.]
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται ανά τιµή οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη
ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα
µε
την
κείµενη
νοµοθεσία,
µη
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση του υλικού στον τό̟ο και µε
τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλονται
•

Κράτηση ύψους 0,07% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν
4412/2016 και θα ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.

•

Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής
σύµβασης. Το ̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την
̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση,

•

Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.

Ε̟ισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ̟οσοστό Φ.Π.Α ε̟ί τοις εκατό, της ανωτέρω
τιµής θα υ̟ολογίζεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα.
Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και
δεν ανα̟ροσαρµόζονται.
Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή
σε ΕΥΡΩ ή ̟ου καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει
µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 4 του άρθρου
102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της
σύµβασης ό̟ως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη.
.Οι τιµές της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να αναγράφονται αναλυτικά ανά είδος και
στο σύνολο, α̟ό το ο̟οίο και θα φαίνεται το συνολικό συµβατικό τίµηµα ανά
Τµήµα. Προσφορές ανά Τµήµα, οι ο̟οίες υ̟ερβαίνουν το ̟ροϋ̟ολογισθέν
̟οσό ανά Τµήµα θα α̟ορρί̟τονται.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς
φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω
̟ροβλε̟όµενο α̟ορρί̟τεται.
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη
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̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 2.2.2. της ̟αρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ̟ροβλε̟όµενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος
της ̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται,
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι
οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν
είτε να ̟αρατείνουν την ̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της
̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται
µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί
οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Ο αναθέτων φορέας µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των ̟ροσφορών, α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά:
α) η ο̟οία δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα, µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο
̟ου ορίζεται ̟ιο ̟άνω και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής ̟ροσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό̟ος σύνταξης και
υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών), 3.1.
(Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής
δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου) της ̟αρούσας,
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν α̟οκατασταθεί κατά την α̟οσαφήνιση και την
συµ̟λήρωσή της σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσης διακήρυξης,
γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν έχει ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις,
εντός της ̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό
την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσας και το
άρθρο 310 του ν. 4412/2016,
δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά
ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή
̟ερισσότερες ̟ροσφορές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει, υ̟ό τους όρους της
̟αραγράφου 2.2.3.4 ̟ερ.γ της ̟αρούσας ( ̟ερ. γ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου73 του
ν. 4412/2016) και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά
µέλη, καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση,
η) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,
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θ) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται
α̟ό τα έγγραφα της ̟αρούσης διακήρυξης και α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους
και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών
αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού), ̟ροβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των φακέλων των
̟ροσφορών, κατά το άρθρο 100 σε συνδυασµό µε το άρθρο 315 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 10.07.2019 και ώρα 10:30.

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η ΣΤΑΣΥ
ΑΕ
Με την α̟οσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 3.1.2 της ̟αρούσας, κάθε ̟ροσφέρων α̟οκτά
̟ρόσβαση στις λοι̟ές ̟ροσφορές και τα υ̟οβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε
την ε̟ιφύλαξη των ̟τυχών εκείνων της κάθε ̟ροσφοράς, ̟ου έχουν
χαρακτηρισθεί ως εµ̟ιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να
συµ̟ληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ̟ου έχουν
υ̟οβληθεί, ή να διευκρινίσουν το ̟εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
̟ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών
Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών ο
Αναθέτων φορέας ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων
̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά
των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές,
καθώς και τα υ̟οβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα α̟οτελέσµατα του
ελέγχου αυτών σε ̟ρακτικό, το ο̟οίο υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση
µόνο των ̟ροσφερόντων, των ο̟οίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε
̟λήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας και
συντάσσεται ̟ρακτικό για την α̟όρριψη όσων τεχνικών ̟ροσφορών δεν
̟ληρούν τους όρους και τις α̟αιτήσεις των τεχνικών ̟ροδιαγραφών και την
α̟οδοχή όσων τεχνικών ̟ροσφορών αντίστοιχα ̟ληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής συντάσσεται ̟ρακτικό,
το ο̟οίο κοινο̟οιείται α̟ό το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της
«Ε̟ικοινωνίας», µόνο στον αναθέτοντα φορέα, ̟ροκειµένου ο τελευταίος να
34/93

19PROC005102766 2019-06-12
ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης του (υ̟ο)φακέλου των
οικονοµικών ̟ροσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
α̟οσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στην ειδική
̟ρόσκληση οι φάκελοι όλων των υ̟οβληθεισών οικονοµικών ̟ροσφορών.
δ) Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
̟ροσφορών, των ο̟οίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε ̟λήρη και
σύµφωνα µε τους όρους και τις α̟αιτήσεις της ̟αρούσας και συντάσσει
̟ρακτικό στο ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους,
την κατάταξη των ̟ροσφορών και την ανάδειξη του/των ̟ροσωρινού/ων
αναδόχου/ων. Το εν λόγω ̟ρακτικό κοινο̟οιείται α̟ό το ως άνω όργανο,
µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», στον Αναθέτοντα φορέα ̟ρος
έγκριση.
Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο
της σύµβασης, ο αναθέτων φορέας α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά τους, εντός
α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζεται το
άρθρο313 ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ισότιµων ̟ροσφορών ο Αναθέτων φορέας ε̟ιλέγει τον/τους
ανάδοχο/ους µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν
ισότιµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του
∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις
ισότιµες ̟ροσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται α̟ό τον Αναθέτοντα φορέα µια α̟όφαση, µε την
ο̟οία ε̟ικυρώνονται τα α̟οτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων
(«∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά»,
«Οικονοµική
Προσφορά»), η ο̟οία κοινο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια αυτής στους ̟ροσφέροντες
µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της ̟αρούσας.
3.2

Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου ∆ικαιολογητικά ̟ροσωρινού αναδόχου

1.
Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α̟οστέλλει
σχετική ηλεκτρονική ̟ρόσκληση µέσω του συστήµατος στον ̟ροσφέροντα,
στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), και τον
καλεί να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας, δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση
της σχετικής ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης
και τα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
̟ου
̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.9.2. της ̟αρούσας διακήρυξης, ως
α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της
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̟αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την ̟λήρωση των κριτηρίων
̟οιοτικής ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα («̟ροσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής τους, σε σφραγισµένο φάκελο.
Με την ̟αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει
ε̟ιβεβαίωση της ̟αραλαβής τους και α̟οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό
µήνυµα σ’ αυτόν στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
2.
Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν
ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟oβλήθηκαν και ο ̟ροσωρινός ανάδοχος υ̟οβάλλει
εντός της ̟ροθεσµίας της ̟αραγράφου 1 αίτηµα ̟ρος το αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης για την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής, το ο̟οίο
συνοδεύεται µε α̟οδεικτικά έγγραφα α̟ό τα ο̟οία να α̟οδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή ̟αρατείνει την
̟ροθεσµία υ̟οβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο α̟αιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών α̟ό τις αρµόδιες αρχές
Όσοι ̟ροσφέροντες δεν έχουν α̟ορριφθεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των
̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν.
3.
Α̟ορρί̟τεται η ̟ροσφορά του ̟ροσωρινού αναδόχου, κατα̟ί̟τει υ̟έρ
του αναθέτον τα φορέα η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η
ανωτέρω διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον ̟ροσφέροντα ̟ου
υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία
̟ου δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ή
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως,
δεν α̟οδεικνύονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα
άρθρα 2.2.3 (λόγοι α̟οκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ̟οιοτικής
ε̟ιλογής) της ̟αρούσας,
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής
για µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε
δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.,
ότι ̟ληροί, οι ο̟οίες ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδο̟οίησης για την ̟ροσκόµιση των
δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν κατα̟ί̟τει
υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν ̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν
α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής σύµφωνα µε τις
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̟αραγράφους
µαταιώνεται.

2.2.4

-2.2.8

της

̟αρούσας

διακήρυξης,

η

διαδικασία

Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη ̟ρακτικού την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού στο ο̟οίο αναγράφεται η
τυχόν συµ̟λήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στη ̟αράγραφο 2 του
άρθρου 103 και τη διαβίβαση του φακέλου στο α̟οφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της
σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του
̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου. Ε̟ισηµαίνεται ότι, η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή
του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µ̟ορεί να ̟ροτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα
κατά ̟οσοστό στα εκατό και ως εξής: ̟οσοστό 25% στην ̟ερί̟τωση της
µεγαλύτερης ̟οσότητας και ̟οσοστό µέχρι 50% στην ̟ερί̟τωση µικρότερης
̟οσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ̟οσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως
ανωτέρω ̟οσοστού, α̟αιτείται ̟ροηγούµενη α̟οδοχή α̟ό τον ̟ροσωρινό
ανάδοχο.
Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών και της
εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Ο Αναθέτων φορέας κοινο̟οιεί την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα ̟ου δεν έχει α̟οκλειστεί οριστικά,
σύµφωνα µε το άρθρο 100 σε συνδυασµό µε το άρθρο 315 του ν. 4412/2016,
εκτός α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω α̟όφαση αναφέρει την ̟ροθεσµία για την αναστολή της σύναψης
της σύµβασης σύµφωνα µε την ε̟όµενη ̟αράγραφο 3.4.
Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης ε̟έρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 316 ̟αρ.3 του ν.4412/16, τα εξής:
α) αα) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής ή σε
̟ερί̟τωση άσκησης, ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της α̟όφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε ̟ερί̟τωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της α̟όφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί α̟όφαση ε̟ί της
αίτησης, µε την ε̟ιφύλαξη της χορήγησης ̟ροσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 372
ββ)(δεν ισχύει στον ̟αρόντα διαγωνισµό και σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 333Α
και σε ̟ερί̟τωση άσκησης, η έκδοση α̟όφασης ε̟ί αυτής ή η ̟άροδος ά̟ρακτης της
̟ροθεσµίας του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 127,)
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β) (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) έχει ολοκληρωθεί ε̟ιτυχώς ο ̟ροσυµβατικός έλεγχος α̟ό
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
εφόσον α̟αιτείται και
γ) έχει κοινο̟οιηθεί η α̟όφαση κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υ̟οβάλει, έ̟ειτα α̟ό σχετική ̟ρόσκληση, υ̟εύθυνη
δήλωση, ̟ου υ̟ογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην ο̟οία θα
δηλώνεται ότι δεν έχουν ε̟έλθει στο ̟ρόσω̟ό του οψιγενείς µεταβολές κατά
την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην ̟ερί̟τωση του ̟ροσυµβατικού
ελέγχου ή της άσκησης ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης
κατακύρωσης. Η υ̟εύθυνη δήλωση ελέγχεται α̟ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό
όργανο, το ο̟οίο συντάσσει ̟ρακτικό ̟ου συνοδεύει τη σύµβαση.».
Μετά την ε̟έλευση των εννόµων α̟οτελεσµάτων της α̟όφασης κατακύρωσης,
ο αναθέτων φορέας ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή
της σύµβασης, θέτοντάς του ̟ροθεσµία ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις είκοσι
(20) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ειδικής αυτής ̟ρόσκλησης.
Το συµφωνητικό έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα ̟ροθεσµία, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει
υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής του και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε
την αµέσως ε̟όµενη χαµηλότερη τιµή ή την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµία
α̟ό εκτελεστή ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά ̟αράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ενώ̟ιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
̟ράξης ή ̟αράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ̟ροσδιορίζοντας ειδικώς τις
νοµικές και ̟ραγµατικές αιτιάσεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε
̟ερί̟τωση ̟ροσφυγής κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής η ̟ροθεσµία για
την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η ̟ράξη κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικά
µέσα ή τηλεοµοιοτυ̟ία ή
(β) δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης σε
αυτόν αν χρησιµο̟οιήθηκαν άλλα µέσα ε̟ικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ̟λήρη, ̟ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της
̟ράξης ̟ου βλά̟τει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.

38/93

19PROC005102766 2019-06-12
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης, η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής είναι δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της συντέλεσης της
̟ροσβαλλόµενης ̟αράλειψης.
Η
̟ροδικαστική
̟ροσφυγή
κατατίθεται
ηλεκτρονικά
µέσω
της
λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τό̟ο του
διαγωνισµού, ε̟ιλέγοντας κατά ̟ερί̟τωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και ε̟ισυνά̟τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το ο̟οίο φέρει εγκεκριµένη
̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή µε
χρήση εγκεκριµένων ̟ιστο̟οιητικών3
Για το ̟αραδεκτό της άσκησης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατατίθεται
̟αράβολο α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα υ̟έρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά
οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 ̟αρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..
Το ̟αράβολο ε̟ιστρέφεται στον ̟ροσφεύγοντα, σε ̟ερί̟τωση ολικής ή
µερικής α̟οδοχής της ̟ροσφυγής του ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου, ̟ριν την έκδοση της
α̟όφασης της ΑΕΠΠ ε̟ί της ̟ροσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη ή ̟ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης ε̟ί ̟οινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοι̟ά, η άσκηση της ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν ̟ροσωρινά µέτρα ̟ροστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτοντες φορείς µέσω της λειτουργίας της «Ε̟ικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινο̟οιούν την ̟ροσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στην ̟ερ. α του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
̟ροβλε̟όµενα στην ̟ερ. β του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Η ΑΕΠΠ α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα ε̟ί της βασιµότητας των
̟ροβαλλόµενων ̟ραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της ̟ροσφυγής και
των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε ̟ερί̟τωση ̟αρέµβασης, των
ισχυρισµών του ̟αρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή α̟ορρί̟τει
την ̟ροσφυγή µε α̟όφασή της, η ο̟οία εκδίδεται µέσα σε α̟οκλειστική
̟ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α̟ό την ηµέρα εξέτασης της ̟ροσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την α̟οδοχή ή την
α̟όρριψη της ̟ροσφυγής α̟ό την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης
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ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών ̟ράξεων ή
̟αραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε ̟ροθεσµία
δέκα (10) ηµερών α̟ό την έκδοση της α̟όφασης ε̟ί της ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται ̟αράβολο,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε
την ̟ροσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής α̟οφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Ο Αναθέτων φορέας µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους
του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, µετά α̟ό γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του
∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε
ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει
ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το
σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η ̟αράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 302 ̟αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή, ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της ̟αρούσας. Το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υ̟όδειγµα ̟ου
̟εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο
άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµ̟εριλαµβανοµένης τυχόν
ισό̟οσης ̟ρος αυτόν ̟ροκαταβολής.
∆ιευκρινίζεται ότι όταν η οικονοµική ̟ροσφορά του Αναδόχου είναι κάτω
του ̟οσού των 20.000,00 € δεν α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση εγγυητικής
ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5, η ο̟οία
συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να
καταθέσει ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση, συµ̟ληρωµατική εγγύηση το ύψος της
ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της
σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται στο σύνολό τους µετά την οριστική
̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής αναφέρονται
̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ε̟ιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και του
εκ̟ροθέσµου.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,
ό̟ως τρο̟ο̟οιηθείς ισχύει, οι όροι της ̟αρούσας διακήρυξης και
συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους
τοµείς του ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
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συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του
Προσαρτήµατος Β΄ του Ν.4412/16.
Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση
της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4

Υ̟εργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε
υ̟εργολάβους. Η τήρηση των υ̟οχρεώσεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 α̟ό υ̟εργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ̟οχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας και τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους των υ̟εργολάβων του, οι ο̟οίοι συµµετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Ε̟ι̟λέον, υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή
των ̟ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υ̟εργολάβο, τον ο̟οίο ο
κύριος ανάδοχος χρησιµο̟οιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση,
̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε
̟ερί̟τωση διακο̟ής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υ̟εργολάβο/
υ̟εργολάβους της σύµβασης, αυτός υ̟οχρεούται σε άµεση γνωστο̟οίηση της
διακο̟ής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή
εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε α̟ό τον ίδιο, είτε
α̟ό νέο υ̟εργολάβο τον ο̟οίο θα γνωστο̟οιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά
την ως άνω διαδικασία.
Οµοίως ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει µε δική το ε̟ιµέλεια και τυχόν
έξοδα τη οµαλή εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής
του υ̟εργολάβου στις ικανότητες του ο̟οίου έχει στηριχθεί, όσον αφορά τη
χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια-τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα, για
την αντικατάσταση αυτού. Ο νέος υ̟εργολάβος οφείλει να ̟ληροί τις
̟ροϋ̟οθέσεις της διακήρυξης ό̟ως και ο ̟ροηγούµενος.
4.4.3.Ο Αναθέτων φορέας ε̟αληθεύει τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού για
τους υ̟εργολάβους, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 και µε
τα α̟οδεικτικά µέσα της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας, εφόσον το(α)
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) ο̟οίο(α) ο ανάδοχος ̟ροτίθεται να αναθέσει
υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, υ̟ερβαίνουν σωρευτικά το ̟οσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ε̟ι̟λέον,
̟ροκειµένου να µην αθετούνται οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016, δύναται να ε̟αληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή
τµήµατα της σύµβασης ̟ου υ̟ολεί̟ονται του ως άνω ̟οσοστού.
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Όταν α̟ό την ως άνω ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι
α̟οκλεισµού α̟αιτεί ή δύναται να α̟αιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στις ̟αρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 4412/2016.
4.5

Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης της
Ε̟ιτρο̟ής της ̟ερ. β της ̟αρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16
4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 337 του ν.4412/16.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό
τις καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου,
θα έ̟ρε̟ε να έχει α̟οκλειστεί α̟ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
δυνάµει του άρθρου 305 του ν.4412/2016
γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
̟αραβίασης των υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και τις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ&2014/25/ΕΕ, οι ο̟οίες έχουν αναγνωριστεί µε α̟όφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1.Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος για την συνολική ή την κάθε
τµηµατική ̟αράδοση, θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νοµίµων
̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του
άρθρου 200 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται κατ’
ελάχιστον είναι τα ̟αρακάτω:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής ή σε
̟ερί̟τωση αυτοδίκαιης ̟αραλαβής, α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης του υλικού στην
α̟οθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/16.
β) Α̟οδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην α̟οθήκη του φορέα.
γ) Τιµολόγιο του ̟ροµηθευτή εις τρι̟λούν
δ) Πιστο̟οιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό
α̟αιτείται α̟ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Οι ̟ληρωµές θα γίνονται εξήντα (60) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης
του τιµολογίου, η ο̟οία θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης της
Αίτησης Πληρωµής του Αναδόχου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν
υ̟οβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του
τιµολογίου καθυστερήσει ̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία
έκδοσης του, η ̟ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις
εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών,
∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ. στον Ανάδοχο µε την
̟ληρωµή κάθε Τιµολογίου.
5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου
̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής
σύµβασης Υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει)
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης.
Το ̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο
όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την
έκδοση,
γ) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής
σύµβασης υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
̟αρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση και α̟ό
κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
̟αραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν ε̟ισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο ̟αράτασης ̟ου
του δοθεί, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 203, 206,207 και 213 του ν.
4412/2016 .
∆εν κηρύσσεται έκ̟τωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή ̟αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα
̟ου εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση,
ε̟ιβάλλονται, µε α̟όφαση του α̟οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο ̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι ̟αρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β)(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) είσ̟ραξη εντόκως της ̟ροκαταβολής ̟ου χορηγήθηκε στον έκ̟τωτο
α̟ό τη σύµβαση ανάδοχο είτε α̟ό ̟οσόν ̟ου δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ̟οσού
α̟ό τον ίδιο είτε µε κατά̟τωση της εγγύησης ̟ροκαταβολής. Ο υ̟ολογισµός των τόκων
γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία λήψης της ̟ροκαταβολής α̟ό τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης της α̟όφασης κήρυξης του ως εκ̟τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
ε̟ιτοκίου για τόκο α̟ό δικαιο̟ραξία, α̟ό την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της ε̟ιστροφής
της, µε το ισχύον κάθε φορά ε̟ιτόκιο για τόκο υ̟ερηµερίας.

5.2.2. Αν το
συµβατικού
χορηγήθηκε,
̟ρόστιµο5%
εκ̟ρόθεσµα.

υλικό φορτωθεί - ̟αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, ε̟ιβάλλεται
ε̟ί της συµβατικής αξίας της ̟οσότητας ̟ου ̟αραδόθηκε
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Το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας των
εκ̟ρόθεσµα ̟αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά ̟ου
̟αραδόθηκαν εκ̟ρόθεσµα ε̟ηρεάζουν τη χρησιµο̟οίηση των υλικών ̟ου
̟αραδόθηκαν εµ̟ρόθεσµα, το ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας
της συνολικής ̟οσότητας αυτών.
Κατά τον υ̟ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για
φόρτωση- ̟αράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε α̟όφαση του
α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
δεν λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος ̟ου ̟αρήλθε ̟έραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το ο̟οίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
̟αρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - ̟αράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει ̟ροκαταβολή, εκτός α̟ό το ̟ροβλε̟όµενο κατά
τα ανωτέρω ̟ρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος ε̟ί του ̟οσού της
̟ροκαταβολής, ̟ου υ̟ολογίζεται α̟ό την ε̟όµενη της λήξης του συµβατικού
χρόνου, µέχρι την ̟ροσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ̟οσοστού του τόκου υ̟ερηµερίας. [η ̟ερί̟τωση αυτή
συµ̟ληρώνεται εφόσον ̟ροβλέ̟εται η χορήγηση ̟ροκαταβολής].
Η είσ̟ραξη του ̟ροστίµου και των τόκων ε̟ί της ̟ροκαταβολής γίνεται µε
̟αρακράτηση α̟ό το ̟οσό ̟ληρωµής του αναδόχου ή, σε ̟ερί̟τωση
ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση κατά̟τωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
α̟αιτούµενο ̟οσό.
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ̟ρόστιµο και οι τόκοι
ε̟ιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές
συµβάσεων

κατά

τη

διαδικασία

εκτέλεσης

των

Ο ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα
εκ̟τώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος ̟αράδοσης υλικών), 6.4. (Α̟όρριψη
συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία
τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έλαβε γνώση της σχετικής
α̟όφασης. Ε̟ί της ̟ροσφυγής, α̟οφασίζει το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο,
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του ̟ροβλε̟όµενου στην ̟ερί̟τωση β’ της
̟αραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω α̟όφαση δεν ε̟ιδέχεται ̟ροσβολή µε άλλη ο̟οιασδή̟οτε φύσεως
διοικητική ̟ροσφυγή. Περαιτέρω εφαρµόζεται το άρθρο 205Α
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1.Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει υλικά εντός τεσσάρων (4) µηνών
α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης.
Τµηµατικές ̟αραδόσεις εντός του ανωτέρω χρονικού ̟λαισίου γίνονται δεκτές,
κατό̟ιν συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης των υλικών µ̟ορεί να ̟αρατείνεται, ̟ριν
α̟ό τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, υ̟ό τις
̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το αίτηµα
υ̟οβάλλεται α̟ό τον ανάδοχο και η ̟αράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ου
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη ̟αράδοση των
συµβατικών ειδών ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης, χωρίς να υ̟οβληθεί
εγκαίρως αίτηµα ̟αράτασης ή, εάν λήξει ο ̟αραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να ̟αραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί την υ̟ηρεσία ̟ου εκτελεί την
̟ροµήθεια, την α̟οθήκη υ̟οδοχής των υλικών και την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής,
για την ηµεροµηνία ̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά α̟ό κάθε ̟ροσκόµιση υλικού στην α̟οθήκη υ̟οδοχής αυτών, ο
ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει στην υ̟ηρεσία α̟οδεικτικό, θεωρηµένο
α̟ό τον υ̟εύθυνο της α̟οθήκης, στο ο̟οίο αναφέρεται η ηµεροµηνία
̟ροσκόµισης, το υλικό, η ̟οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση
της ο̟οίας ̟ροσκοµίστηκε.
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1.H ̟αραλαβή των υλικών γίνεται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής
̟ου συγκροτείται σύµφωνα µε την ̟αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου.
Ο ανάδοχος θα ̟αραδώσει τα υλικών στα
σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω ̟ίνακες:

αµαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ ΑΕ,

Πίνακας 1 - Αµαξοστάσια ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Αµαξοστάσιο

∆/νση

Υ̟εύθυνος ε̟ικοινωνίας

Αµαξοστάσιο Πειραιά
[Γραµµής 1]

Κόνωνος 2,
Πειραιάς 185 45

κ.Τσαβαρή Άννα,

Αµαξοστάσιο
Ελληνικού –[Γραµµής
ΤΡΑΜ]

Τέρµα οδού
Αερο̟ορίας
Ελληνικό, 167 77

Κ. Τζωρτζο̟ούλου Ο.
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Αµαξοστάσιο Σε̟ολίων
[Γραµµής 2]

Κηφισού 94
Σε̟όλια, 104 43

κ.Τσαγκρινός ∆ηµήτριος
τηλ.: 214 414 6077

Πίνακας 2 – Παραδόσεις υλικών ανά αµαξοστάσιο
Κωδικός υλικού
1001917000 [Τµήµα 1 του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς] έως κωδικός
1055125000 [Τµήµα 17 του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς]
RS.0064.0294 [Τµήµα 18 του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς] έως κωδικός
RS.0071.0060 [Τµήµα28 του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς]
2ΒΕ05013 [Τµήµα29 του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς] έως κωδικός
ΒΕ05093 [Τµήµα67 του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς]

Τό̟ος ̟αράδοσης
Αµαξοστάσιο Πειραιά [Γραµµής 1]

Αµαξοστάσιο Ελληνικού –[Γραµµής
ΤΡΑΜ

Αµαξοστάσιο Σε̟ολίων [Γραµµής 2]
ΑΜ]

Κατά την διαδικασία ̟αραλαβής των υλικών διενεργείται ̟οσοτικός και
̟οιοτικός έλεγχος και εφόσον το ε̟ιθυµεί µ̟ορεί να ̟αραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ̟οιοτικός έλεγχος των υλικών ̟εριλαµβάνει κατά κύριο λόγο:
•

•

•
•

αναγνώριση του υλικού µε βάση τον Αριθµό Ονοµαστικού
(manufacturer’s Part Number), ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να αναγράφεται ε̟άνω
στο υλικό ή στην συσκευασία του και την ̟εριγραφή του υλικού
ταυτο̟οίηση του υλικού µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
υ̟όλοι̟ες α̟αιτήσεις ανά κωδικό ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος V.
ελέγχεται η ύ̟αρξη ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α), (εφόσον
α̟αιτείται) και
διενεργείται µακροσκο̟ικός έλεγχος των υλικών και της συσκευασίας
τους για τον εντο̟ισµό εµφανών µη συµµορφώσεων (χτυ̟ήµατα,
οξειδώσεις, ανοιχτές συσκευασίες, διαρροές κλ̟).

Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, εφόσον το κρίνει α̟αραίτητο, ε̟ικουρείται α̟ό
τεχνικό σύµβουλο ̟ου ορίζει η αντίστοιχη Τεχνική ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ και
έχει την δικαιοδοσία να ζητήσει ̟εραιτέρω ελέγχους (θέση σε λειτουργία,
εργαστηριακούς ελέγχους, κλ̟) για την ε̟ιβεβαίωση της καλής κατάστασης
των υλικών.
Εξωτερικοί ελεγκτές ε̟ίσης µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για να
τεκµηριώσουν τυχόν αστοχίες. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει
τον ανάδοχο.
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Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µετά τους ̟ροβλε̟όµενους ελέγχους συντάσσει
̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του ν.
4412/16.
Τα ̟ρωτόκολλα ̟ου συντάσσονται α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές (̟ρωτοβάθµιες –
δευτεροβάθµιες) κοινο̟οιούνται υ̟οχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν ή κρίθηκαν ̟αραλη̟τέα µε έκ̟τωση ε̟ί της
συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε η ̟ρωτοβάθµια
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µ̟ορούν να ̟αρα̟έµ̟ονται για ε̟ανεξέταση σε
δευτεροβάθµια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ύστερα α̟ό αίτηµα του αναδόχου ή
αυτε̟άγγελτα σύµφωνα µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε ̟ερί̟τωση τον ανάδοχο.
Ε̟ίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα α̟οτελέσµατα των εργαστηριακών
εξετάσεων ̟ου διενεργήθηκαν α̟ό ̟ρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες ε̟ιτρο̟ές
̟αραλαβής µ̟ορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α̟ό την
γνωστο̟οίηση σε αυτόν των α̟οτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον
τρό̟ο ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το α̟οτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υ̟οχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µ̟ορεί να ζητήσει ̟αρα̟οµ̟ή σε δευτεροβάθµια ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβής µετά τα α̟οτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων
̟αραλαβής ̟ραγµατο̟οιείται εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την υ̟ογραφή
της σύµβασης. Τµηµατικές ̟αραδόσεις εντός του συµφωνηθέντος χρόνου
̟αράδοσης γίνονται δεκτές, κατό̟ιν αµοιβαίας συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του
Αναδόχου.
Αν η ̟αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου δεν
̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα στον οριζόµενο α̟ό τη
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε και εκδίδεται ̟ρος τούτο σχετική
α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο
α̟ό την υ̟ηρεσία ̟ου ̟αραλαµβάνει τα υλικά α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης
τούτων, σύµφωνα δε µε την α̟όφαση αυτή η α̟οθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να
̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την
̟ληρωµή του αναδόχου, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό την
σύµβαση έλεγχοι α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του αρµοδίου
α̟οφαινοµένου οργάνου, στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος
και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή στον
̟ροβλε̟όµενο α̟ό την σύµβαση χρόνο. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής
̟ροβαίνει σε όλες τις διαδικασίες ̟αραλαβής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ως
άνω ̟αράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
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̟ρωτόκολλα. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης δεν ε̟ιστρέφετε ̟ριν α̟ό
την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟όµενων α̟ό τη σύµβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων.
6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
Δεν προβλέπεται

6.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
̟οσότητας των υλικών, µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου ύστερα α̟ό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της
µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης
̟αράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην
̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.
6.4.3. Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις ̟αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
∆εν α̟αιτείται κατάθεση δειγµάτων κατά την ̟αραλαβή σύµφωνα µε όσα
̟ροβλέ̟ει το άρθρο 214 το νόµου 4412/16
6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
Κατά την ̟ερίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας η ο̟οία ορίζεται σε δύο (2) έτη
α̟ό την σύνταξη του ̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της ̟ροµήθειας
Ε̟ίσης, ο ανάδοχος οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας αν
̟αρουσιαστεί κά̟οια αστοχία/βλάβη στα ̟αραδοτέα να ̟ροβεί σε
α̟οκαταστήσει της βλάβης εντός 60 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία αναγγελίας
της. Η α̟οκατάστασή µ̟ορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ ή να
µεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου µε δικά του έξοδα, να
ε̟ισκευαστεί και να ̟αραδοθεί µε τα αντίστοιχα ̟ιστο̟οιητικά εγγυηµένης
λειτουργίας.Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει το ̟αραδοτέο αν
δεν ε̟ιθυµεί να α̟οκαταστήσει τη βλάβη.
Για την ̟αρακολούθηση της εκ̟λήρωσης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του
αναδόχου η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής, ̟ροβαίνει στον
α̟αιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα ̟ροβλε̟όµενα στην
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σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της
τηρώντας σχετικά ̟ρακτικά.
6.7 Αναπροσαρµογή τιµής
(ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
Αναθέτουσα Αρχή

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Κριτήριο Ανάθεσης

Η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη ̟ροσφορά
βάσει τιµής, ανά
κωδικό ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

∆ιάρκεια έργου

Η διάρκεια της
τέσσερεις (4) µήνες

σύµβασης

ορίζεται

Προϋ̟ολογιζόµενη ∆α̟άνη-

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της
σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των
τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων,
εξακοσίων δεκα̟έντε ευρώ και εξήντα
ε̟τά λε̟τών 489.615,67
συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %
(̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: (394.851,35
€).
Ηµεροµηνία
∆ηµοσίευσης
στη 12.06.2019
∆ιαδικτυακή
̟ύλη
www.promitheus.gov.gr
Αντικείµενο της σύµβασης –CPV

Ηµεροµηνία
̟ροσφορών

έναρξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝΡΟΥΛΕΜΑΝ (CPV: 44442000-6) ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΟ ( Η/Μ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ
ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ

υ̟οβολής 12/06/2019

Καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής 22/06/2019
αιτηµάτων για διευκρινίσεις
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 04/07/2019 και ώρα 14:00
υ̟οβολής ̟ροσφορών
Ηµεροµηνία
και
α̟οσφράγισης ̟ροσφορών

ώρα 10/07/2019 και ώρα 10:30

Τό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών

Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα

Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης

Α∆Α
ΨΕ4ΙΟΡΛΟ-4ΦΥ,ΨΒΜΟΟΡΛΟΟΒΛ/31.01.2019,9ΟΙ4465ΧΘΞΜ6∆/14.05.2019,612ΡΟΡΛΟΥΗΟ/16.05.2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 ̟αρ. 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 ̟ληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό ε̟ί̟εδο, µε της ο̟οίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτο̟οίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία ε̟ικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :50083
- Αθηνάς 67,105 52 Αθήνα
- Αρµόδιος για ̟ληροφορίες: Α.Ανδριτσο̟ούλου
- Τηλέφωνο: 214 414 1305
- Ηλ. Ταχυδροµείο: tenders_contracts@stasy.gr, kgram@stasy.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τό̟ου) : www.stasy.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝΡΟΥΛΕΜΑΝ (CPV code: 44442000-6,) ΓΙΑ τους ΣΥΡΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΟ ( Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3
ΚΑΙΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ

- Η σύµβαση αναφέρεται σε Προµήθεια
- Αριθµός αναφοράς ̟ου α̟οδίδεται στον φάκελο α̟ό την αναθέτουσα αρχή: Τ∆-040/19
H αναθέτουσα αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή της
συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
ο̟οιοδή̟οτε κράτος – µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, της εθνικό µητρώο
συµβάσεων, εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων
ή σύστηµα ̟ροε̟ιλογής
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Μέρος 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:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
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);
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
κατάλογοiv:
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 Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

54/93

19PROC005102766 2019-06-12
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε της νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους του οικονοµικού φορέα
Κατά ̟ερί̟τωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του ̟ροσώ̟ου ή των ̟ροσώ̟ων ̟ου είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκ̟ροσω̟ούν τον οικονοµικό φορέα για της σκο̟ούς της ̟αρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκ̟ροσώ̟ηση, εάν υ̟άρχει:
Ονοµατε̟ώνυµο
συνοδευόµενο α̟ό την ηµεροµηνία και
τον τό̟ο γέννησης εφόσον α̟αιτείται:
Θέση/Ενεργών υ̟ό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. Ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λε̟τοµερή
στοιχεία σχετικά µε την εκ̟ροσώ̟ηση
(της µορφές της, την έκταση, τον σκο̟ό
…):

Α̟άντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη της ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Α̟άντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται της []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
̟ροκειµένου να αντα̟οκριθεί στα
κριτήρια ε̟ιλογής ̟ου καθορίζονται
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες ̟ου καθορίζονται στο
µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, ε̟ισυνάψτε χωριστό έντυ̟ο ΤΕΥ∆ µε της ̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε
τηςενότητες Α και Β του ̟αρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα α̟ό
της σχετικούς φορείς, δεόντως συµ̟ληρωµένο και υ̟ογεγραµµένο α̟ό της νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους
αυτών.
Ε̟ισηµαίνεται ότι θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται της το τεχνικό ̟ροσω̟ικό ή οι τεχνικές υ̟ηρεσίες,
είτε ανήκουν α̟ευθείας στην ε̟ιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υ̟εύθυνοι για τον
έλεγχο της ̟οιότητας και, όταν ̟ρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό ̟ροσω̟ικό ή οι
τεχνικές υ̟ηρεσίες ̟ου θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες της ο̟οίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, ̟αρακαλείσθε να συµ̟εριλάβετε της ̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα α̟ό της οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υ̟εργολάβους στην ικανότητα των ο̟οίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας
(Η ̟αρούσα ενότητα συµ̟ληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές ̟ληροφορίες
α̟αιτούνται ρητώς α̟ό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υ̟εργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας ̟ροτίθεται να
αναθέσει ο̟οιοδή̟οτε µέρος της
σύµβασης σε τρίτους υ̟ό µορφή
υ̟εργολαβίας;

Α̟άντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι ̟αραθέστε κατάλογο των
̟ροτεινόµενων υ̟εργολάβων και το
̟οσοστό της σύµβασης ̟ου θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές της ̟ληροφορίες
(κατ’ εφαρµογή του άρθρου 131 ̟αρ. 5 ή εφόσον ο ̟ροσφέρων / υ̟οψήφιος οικονοµικός
φορέας ̟ροτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας τµήµα της
σύµβασης ̟ου υ̟ερβαίνει το ̟οσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 131 ̟αρ. 6 και 7, ε̟ι̟λέον των ̟ληροφοριών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην
̟αρούσα ενότητα, ̟αρακαλείσθε να ̟αράσχετε της ̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται
σύµφωνα µε της ενότητες Α και Β του ̟αρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για
κάθε υ̟εργολάβο (ή κατηγορία υ̟εργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι α̟οκλεισµού
Α: Λόγοι α̟οκλεισµού ̟ου σχετίζονται µε ̟οινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 ̟αρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι α̟οκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. α̟άτη
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες
5. νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας
6. ̟αιδική εργασία και της µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων
Λόγοι ̟ου σχετίζονται µε ̟οινικές Α̟άντηση:
καταδίκες:
Υ̟άρχει αµετάκλητη καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
α̟όφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ουvii το
ο̟οίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
α̟ό της λόγους ̟ου ̟αρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
α̟όφαση η ο̟οία έχει εκδοθεί ̟ριν α̟ό
̟έντε έτη κατά το µέγιστο ή στην ο̟οία
έχει
οριστεί
α̟ευθείας
̟ερίοδος
α̟οκλεισµού ̟ου εξακολουθεί να Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
ισχύει;
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]viii
ix
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α) Ηµεροµηνία:[ ],
α̟όφασης ̟ροσδιορίζοντας ̟οιο α̟ό σηµείο-(-α): [ ],
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή λόγος(-οι):[ ]
της λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ̟οιος έχει
β) [……]
καταδικαστεί [ ]
γ) ∆ιάρκεια της ̟εριόδου α̟οκλεισµού
γ) Εάν ορίζεται α̟ευθείας στην [……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
καταδικαστική α̟όφαση:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]x
Σε
̟ερί̟τωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
α̟όφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα ̟ου να α̟οδεικνύουν την
αξιο̟ιστία του ̟αρά την ύ̟αρξη
σχετικού
λόγου
α̟οκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xi;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxii:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι ̟ου σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορών Α̟άντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει [] Ναι [] Όχι
εκ̟ληρώσει τηςτης υ̟οχρεώσεις του
όσον αφορά την ̟ληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxiii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην ο̟οία
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το ο̟οίο
̟ρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ̟οσό;
Γ)Πως δια̟ιστώθηκε η αθέτηση των
υ̟οχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
α̟όφασης;
- Η εν λόγω α̟όφαση είναι τελεσίδικη
και δεσµευτική;
Αναφέρατε
την
ηµεροµηνία
καταδίκης ή έκδοσης α̟όφασης
Σε
̟ερί̟τωση
καταδικαστικής
α̟όφασης, εφόσον ορίζεται α̟ευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της ̟εριόδου
α̟οκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει
εκ̟ληρώσει της υ̟οχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας της φόρους ή της
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου
οφείλει συµ̟εριλαµβανόµενων κατά
̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων
ή των ̟ροστίµων, είτε υ̟αγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή της ;xiv
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]

α)[……]

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]

-[……]

-[……]

-[……]

γ.2)[……]
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λε̟τοµερείς
̟ληροφορίες
[……]

γ.2)[……]
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λε̟τοµερείς
̟ληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):xv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι ̟ου σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα
Πληροφορίες σχετικά µε ̟ιθανή Α̟άντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
ε̟αγγελµατικό
̟αρά̟τωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει της υ̟οχρεώσεις του
στον τοµέα του εργατικού δικαίουxvi;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα ̟ου να α̟οδεικνύουν την
αξιο̟ιστία του ̟αρά την ύ̟αρξη αυτού
του λόγου α̟οκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει ̟ράξει, ̟εριγράψτε τα
µέτρα ̟ου λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ο̟οιαδή̟οτε α̟ό της ακόλουθες
καταστάσειςxvii :
α) ̟τώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
α̟ό
εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο, ή
ε) έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία
̟τωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
ε̟ιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση
̟ροκύ̟τουσα
α̟ό
̟αρόµοια
διαδικασία ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
-[.......................]
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λε̟τοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε της λόγους για της
ο̟οίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υ̟όψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας υ̟ό (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των
αυτές αυτές της ̟εριστάσειςxviii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει δια̟ράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµαxix;
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Εάν ναι, να αναφερθούν λε̟τοµερείς [.......................]
̟ληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει ̟ράξει, ̟εριγράψτε τα
µέτρα ̟ου λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε της οικονοµικούς φορείς
µε
σκο̟ό
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισµού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λε̟τοµερείς
̟ληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει ̟ράξει, ̟εριγράψτε τα
µέτρα ̟ου λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύ̟αρξη
τυχόν
σύγκρουσης
xx
συµφερόντων , λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λε̟τοµερείς
̟ληροφορίες:
Έχει ̟αράσχει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
ή ε̟ιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρό̟ο
αναµειχθεί
στην
̟ροετοιµασίατης διαδικασίας σύναψης
της σύµβασηςxxi;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λε̟τοµερείς
̟ληροφορίες:
Έχει ε̟ιδείξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
ε̟αναλαµβανόµενη
̟ληµµέλειαxxii κατά την εκτέλεση
ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο
̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
̟ροηγούµενης
σύµβασης
µε
αναθέτοντα φορέα ή ̟ροηγούµενης
σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως
α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία
της
̟ροηγούµενης
σύµβασης
,
α̟οζηµιώσεις
ή
της
̟αρόµοιες [….................]
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κυρώσεις;
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
Εάν ναι, να αναφερθούν λε̟τοµερείς φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
̟ληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει ̟ράξει, ̟εριγράψτε τα
µέτρα ̟ου λήφθηκαν:
[……]
Μ̟ορεί ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
ε̟ιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή
των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για
την εξακρίβωση της α̟ουσίας των
λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των
κριτηρίων ε̟ιλογής,
β) δεν έχει α̟οκρύψει της ̟ληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υ̟οβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά ̟ου
α̟αιτούνται α̟ό την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει ε̟ιχειρήσει να ε̟ηρεάσει µε
αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης
α̟οφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να α̟οκτήσει
εµ̟ιστευτικές
̟ληροφορίες
̟ου
ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο
̟λεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή
να
̟αράσχει
εξ
αµελείας
̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου
ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς της
α̟οφάσεις
̟ου
αφορούν
τον
α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή την
ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια ε̟ιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια ε̟ιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του ̟αρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια ε̟ιλογής
Ο οικονοµικός φορέας ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσει αυτό το ̟εδίο µόνο στην ̟ερί̟τωση ̟ου
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
̟ρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης ̟ου αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονοµικός φορέας µ̟ορεί να συµ̟ληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς
να υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκ̟λήρωση όλων των α̟αιτούµενων Α̟άντηση
κριτηρίων ε̟ιλογής
Πληροί όλα τα α̟αιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
ε̟ιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας ̟ρέ̟ει να ̟αράσχει ̟ληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής
έχουν ̟ροσδιοριστεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην ̟ρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης ̟ου αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1)
Ο
οικονοµικός
φορέας
είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά ε̟αγγελµατικά
ή εµ̟ορικά µητρώα ̟ου τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασήςxxiii;
του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Α̟άντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια
Ο οικονοµικός φορέας ̟ρέ̟ει να ̟αράσχει ̟ληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια ε̟ιλογής έχουν ̟ροσδιοριστεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην ̟ρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης ̟ου
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική
και
χρηµατοοικονοµική
ε̟άρκεια
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
̟ου α̟αιτούνται στη σχετική διακήρυξη
ή στην ̟ρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής xxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Α̟άντηση:
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟ληροφορίες […................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την α̟αιτούµενη ̟ερίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία ̟ου ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας ̟ρέ̟ει να ̟αράσχει ̟ληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια ε̟ιλογής έχουν οριστεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην ̟ρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης ̟ου
αναφέρονται στη διακήρυξη .
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας ̟ρέ̟ει να ̟αράσχει ̟ληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ̟οιότητας και/ή τα ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
α̟ό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
̟ρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

68/93

19PROC005102766 2019-06-12
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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και της λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxv, 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
δωρεάνxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, της καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών της οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για της
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προµήθεια διαφόρων τύ̟ων ρουλεµάν για τους συρµούς και τον ηλεκτροµηχανολογικό (Η/Μ) εξο̟λισµό των Γραµµών 1, 2&3 και ΤΡΑΜ της
ΣΤΑΣΥ ΑΕ– [Τ∆-040/19]

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

1

1001917000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6002-2ZR

3

ΤΕΜ

2

1002229000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6202 ΖΖ

5

ΤΕΜ

3

1002229003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6301-2RS

5

ΤΕΜ

4

1003408003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6000-2Z

5

ΤΕΜ

5

1008543000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6203-2Ζ/C3

5

ΤΕΜ

6

1008543002

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204-2RSH/C3

30

ΤΕΜ

7

1008543003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6208-2RS1-C3 ΚΙΝ.Α/Σ

10

ΤΕΜ

8

1008819000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6206-2RS1-C3 ΚΙΝ.Α/Σ

30

ΤΕΜ

9

1009080000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΕΝΝΗΤΡ. 6313-2RS1/C3

30

ΤΕΜ

10

12

1009116000
252504505
252504511
430001911

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6205-2RS1
ΡΟΥΛΕΜΑΝ NUP221.E.M1.P6.F1.C3
ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU221E.M1.P6.F1.C3
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΣΩΤ.30Χ35Χ26 Α/Σ

3
40
40
5

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

13

430002201

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Α/Σ 6309-2RS1/C3

25

ΤΕΜ

14

16

430002232
680000023
680000118
680400033

ΡΟΥΛΕΜΑΝ HK3026 ∆ΙΩΣΤΗΡΑ Α/Σ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤ.16021Μ.C5.J20AA
ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU1018M1.C4.F1.J20AA
ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF EXPLORER 6309 Α/Σ

10
32
32
4

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

17

1055125000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6001-2RS1

2

ΤΕΜ

18

RS.0064.0294

SHAFT REPAIR SLEEVE (SPEEDI-SLEEVE) SKF
99294

4

ΤΕΜ

Τµήµα

11

15

Ποσότητα
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Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

RS.0068.0001

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ ΜΙΚΡΑ Φ75 FAG
33215.808167

10

ΤΕΜ

RS.0068.0002

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ ΜΕΓΑΛΑ Φ130 FAG
32226A.808016

30

ΤΕΜ

20

RS.0068.0003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 61844 Μ.C3

35

ΤΕΜ

21

RS.0068.0004

ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 61834 M.C3

35

ΤΕΜ

22

RS.0068.0013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΝΣΦΑΙΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
SKF 608-2Z Explorer

200

ΤΕΜ

23

RS.0068.0015

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ SKF PCMF 30X34
16E ZX D11

500

ΤΕΜ

24

RS.0068.0017

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SKF 60052Z/C3

350

ΤΕΜ

RS.0068.0020

TRACTION MOTOR BEARING SKF CODE: NU
1014 ECP/C4 VA 3091

5

ΤΕΜ

RS.0068.0021

TRACTION MOTOR BEARING SKF (CODE :
NUP 210 ECP/C4 VA 3091)

5

ΤΕΜ

RS.0068.0049

ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 628-2Z"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SKF – P/N : 628-2Z

200

ΤΕΜ

27

RS.0068.0050

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΥΡΑΣ
(ΡΟΥΛΕΜΑΝ) - MOTOR ENCODER UNIT
(BMB-6202/032S2/UB108A)
SKF - 6202/VU 102

40

ΤΕΜ

28

RS.0071.0060

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓ.SKF PCMF141612B

4

ΤΕΜ

29

2BE05013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ

40

ΤΕΜ

30

2BE05021

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

10

ΤΕΜ

31

2BE05022

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤ

30

ΤΕΜ

32

2BE35001

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

200

ΤΕΜ

33

3RS50021

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΥΡΑΣ

8

ΤΕΜ

Τµήµα

19

25

26
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

34

BE05009

BALL BEARING DE FOR SAF-C1

50

ΤΕΜ

35

BE05010

BALL BEARING DE FOR EXF-D2.5.6

20

ΤΕΜ

36

BE05023

GROOVED BALL BEARING

5

ΤΕΜ

37

BE05079

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΘΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

50

ΤΕΜ

38

BE05080

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΘΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

50

ΤΕΜ

39

BE10016

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

30

ΤΕΜ

40

LS25026

ΡΟΥΛΕΜΑΝ AX3553 ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ

520

ΤΕΜ

41

2BE05015

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝ/ΣΤΗΡΑ ΕΞΑ/ΣΤΗ Κ.Ο

15

ΤΕΜ

42

2BE05035

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

10

ΤΕΜ

43

2BE05036

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

10

ΤΕΜ

44

2BE05040

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

2

ΤΕΜ

45

2BE05042

BALL BEARING

2

ΤΕΜ

46

2BE05043

BALL BEARING

2

ΤΕΜ

47

2BE05062

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

10

ΤΕΜ

48

2BE05068

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

2

ΤΕΜ

49

BE05008

ΕΝΣΦΑΙΡΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ 6203

20

ΤΕΜ

50

BE05012

BALL BEARING NDE FOR EXF-T1.2

110

ΤΕΜ

51

BE05014

BALL BEARING NDE FOR EXF-D4

30

ΤΕΜ

52

BE10013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

10

ΤΕΜ

53

BE10014

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

20

ΤΕΜ

54

57

BE10015
BE15007
BE15018
BE25005
BE25006
GC66003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΑΞΟΝΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΑΞΟΝΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

10
100
100
448
428
40

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

58

BE05076

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30203J

30

ΤΕΜ

55
56
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

59

2RS25014

ΤΡΙΒΕΑΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ

60

2BE05041

61

Ποσότητα

Μονάδα

144

ΤΕΜ

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

2

ΤΕΜ

BE05083

BEARING

1

ΤΕΜ

62

BE05085

BEARING

1

ΤΕΜ

63

BE05087

BEARING

2

ΤΕΜ

64

BE05088

BEARING

2

ΤΕΜ

65

BE05091

BEARING

1

ΤΕΜ

66

BE05092

BEARING

1

ΤΕΜ

67

BE05093

BEARING

2

ΤΕΜ

Τιµή
Μονάδας (€)

Σύνολο (€)

Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα (αριθµητικώς)

Το Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο σύνολο των ̟ροσφερόµενων κωδικών ΣΤΑΣΥ και ̟εριλαµβάνει όλα τα έξοδα για την ̟αράδοση των υλικών
ελεύθερα στις α̟οθήκες της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Συµβατικό τίµηµα (ολογράφως)______________________________________________________________________________________

(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Προς την:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67, 10552, Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.…………….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ
€ ……………,00
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ̟έρ
του/ της ....................................... (τίθεται η ε̟ωνυµία του διαγωνιζόµενου) για ̟οσό
ίσο µε ………………………Ευρώ (………….,00€) Ευρώ για τη συµµετοχή του/ της
στο ∆ιαγωνισµό ̟ου διενεργεί η ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αθηνάς 67,
10552 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 099939745, για την ανάθεση του ………………(∆ιαγωνισµός
Τ∆-040/19), καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφοράς 04.07.2019.
Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού Κώδικα,
ό̟ως και α̟ό τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα υ̟όψη άρθρα.
Με την κοινο̟οίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησής σας, σας δηλώνουµε ότι
αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας
καταβάλλουµε εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµέρα κοινο̟οίησης της ειδο̟οίησης
αυτής στην Τρά̟εζά µας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση, ολόκληρο το ̟οσό της
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.
Για την καταβολή της ̟αρούσας εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζοµένου ούτε θα ληφθεί υ̟όψη
ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή του διαγωνιζοµένου αυτού
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής
ε̟ιστολής, ή τη θέση αυτής υ̟ό δικαστική µεσεγγύηση.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας υ̟έρ του ως άνω διαγωνιζοµένου
ισχύει µέχρι τις xx.xx.2019. Για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα θα ̟αραµείνουµε
υ̟εύθυνοι α̟έναντί σας για την άµεση καταβολή σε εσάς του ̟οσού της εγγύησης
µέχρι να ε̟ιστραφεί στην τρά̟εζά µας η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή, µαζί µε
έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α̟αλλάσσετε α̟ό την υ̟όψη εγγύηση.
Ο̟οιαδή̟οτε διαφορά τυχόν ̟ροκύψει σε σχέση µε την ̟αρούσα εγγύηση ή µε
ο̟οιαδή̟οτε ̟ληρωµή µε βάση την εγγύηση αυτή, θα ε̟ιλύεται α̟ό τα αρµόδια
ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας.
∆ηλώνουµε οµοίως, ότι µε την έκδοση της ̟αρούσας δεν γίνεται υ̟έρβαση των ορίων
̟ου έχουν τεθεί και ισχύουν για την τρά̟εζά µας σε ότι αφορά τις εκδιδόµενες α̟ό
εµάς εγγυητικές ε̟ιστολές.
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To:
Urban Rail TransportS.A.
Athinas 67 Ave.
ATHENS 10552
LETTER OF GUARANTEE No ........……….......... FOR AN AMOUNT OF
€ …………,00
1.

We hereby advice you that we explicitly, irrevocably and unreservedly guarantee,
being liable toward yourself in full and as debtors, in favor of
………………………………………….… (name of the company) for an amount of
………. (…………,00€) Euro for its participation in the tendering procedure issued
by Urban Rail Transport S.A., 67 Athinas str., 105 52 ATHENS, VAT 099939745for
the award of a contract for the …………………………….(Tender TD-040/19)tender
date 04.07.2019

2.

We explicitly and unreservedly waive our right to object invoking the benefit of
division and discussion, our right to raise against you all the objections of the
principal debtor, including even the non-personal ones and, in particular, any other
objection falling within articles 852-856, 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code,
as well as our rights that may arise from the aforementioned articles.

3.

Upon communication to our Bank of your relevant notice, we state that we hereby
undertake the explicit obligation, to pay you within five (5) days from the
communication of the said notice to our Bank, without any objection all the amount
covered by this guarantee, according to your instructions.

4.

For the payment of the subject guarantee, no authorization, action or concurrence by
the above mentioned renderer, is required, nor shall any consideration be given to
any objection or reservation or recourse of the said renderer to arbitration or to the
courts, requesting the non payment of this guarantee or the placing of this guarantee
under court sequestration.

5.

We further declare that this guarantee in favor of the above mentioned renderer shall
remain in force until xx.xx.2018. During all that time period we shall remain under
the obligation to directly pay to you the guarantee amount, until this letter of
guarantee is returned to our Bank with a written statement that you release us from
the subject guarantee.

6.

Any dispute that may arise with regard to this guarantee or to any payment there
under, shall be settled by the competent courts of Athens Greece.

7.

We, moreover, state that by the issue of this guarantee there is no exceeding of the
limits that have been set and are applicable to our Bank with regard to the letters of
guarantee issued by ourselves.
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Προς την
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67, 105 52, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ........
1. Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ̟έρ (να
̟ροστεθεί το όνοµα της εταιρίας) για ̟οσό Ευρώ ....... Στο ως άνω ̟οσό ̟εριορίζεται η
ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αθηνάς 67, 10552 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 099939745 και της ως άνω
εταιρείας Σύµβασης ………………. (Τ∆-040/19).
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού
Κώδικα, ό̟ως και α̟ό τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα υ̟όψη άρθρα.
3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο̟οία
θα µας γνωστο̟οιήσετε ότι η υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ̟λήρωσε την
υ̟οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ̟ου αναφέρεται ανωτέρω, σας
δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας
καταβάλλουµε µέσα σε τρεις ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση στην Τρά̟εζά µας της
σχετικής ειδο̟οίησής σας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ̟οσού
της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.
4. Για την καταβολή της υ̟όψη εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια
ή συγκατάθεση της υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ̟όψη
ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα
δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής, ή τη θέση αυτής
υ̟ό δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε ̟λήρη ισχύ µέχρι
να ε̟ιστραφεί σ’ εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή. Μέχρι τότε, θα ̟αραµείνουµε
υ̟εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ̟οσού της εγγύησης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψει διαφωνία ως ̟ρος την εγγύηση αυτή ή τις σχετικές ̟ληρωµές,
η διαφορά θα ε̟ιλύεται στα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Βεβαιούµε ε̟ίσης ότι, µε την έκδοση της ̟αρούσας εγγυητικής ε̟ιστολής, δεν υφίσταται
̟αράβαση των διατάξεων ̟ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση
εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τη Τρά̟εζα µας.
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To
URBAN RAIL TRANSPORT S.A.
67 ATHINAS STREET
10552 ATHENS
LETTER OF GUARANTEE No ......FOR AN AMOUNT OF EURO ....……
1.

We hereby advice you that we explicitly, irrevocably and unreservedly guarantee,
being liable toward yourself in full and as debtors, in favor of (name of the company)
for an amount of ………………………….. (.......) EURO. Our liability is confined to the
aforementioned amount for the good performance of the terms of the Agreement
concluded between Urban Rail Transport S.A., 67 Athinas str., 105 52 ATHENS, VAT
099939745and the above mentioned company for the provision of
………………………(TD-040/19).

2.

We explicitly and unreservedly waive our right to object invoking the benefit of
division and discussion, our right to raise against you all the objections of the
principal debtor, including even the non-personal ones and, in particular, any other
objection falling within articles 852-856, 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code,
as well as our rights that may arise from the aforementioned articles.

3.

In case you come to hold the opinion, according to your free and unbiased judgment,
which you have to communicate to us, that the above mentioned company has not
fulfilled its obligations in relation to the good performance of the Contract mentioned
above, we affirm that we hereby commit ourselves to same day payment, upon
receipt of your communication by the Bank, without any objection, of all or part of
the amount covered by this guarantee, according to your instructions.

4.

For the payment of the subject guarantee, no authorization, action or concurrence by
the above mentioned company, is required, nor shall any consideration be given to
any objection or reservation or recourse of the said company to arbitration or to the
courts, requesting the non payment of this guarantee or the placing of this guarantee
under court sequestration.

5.

We further declare that our guarantee shall remain in full force until this letter of
guarantee is returned to our Bank with a written statement that you release us from
the subject guarantee. Until that time we shall remain under the obligation to directly
pay to you the guarantee amount.

6.

Any dispute that may arise with regard to this guarantee or to any payment
thereunder shall be settled by the competent courts of Athens Greece.

We, moreover, state that by the issue of this guarantee there is no exceeding of the limits
that have been set and are applicable to our Bank with regard to the letters of guarantee
issued by ourselves.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Τεχνικές προδιαγραφές[ΤΔ-040/19]
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ

Τµήµα

1

2

3

4

5

6

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

1001917000

1002229000

1002229003

1003408003

Περιγραφή

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6002-2ZR

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6202 ΖΖ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6301-2RS

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6000-2Z

1008543000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 62032Ζ/C3

1008543002

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 62042RSH/C3

Ποσότητα

3

5

5

5

5

30

Μονάδα

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

3,00 €

1,50 €

8,50 €

1,50 €

3,00 €

3,50 €
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Σύνολο (€)

9,00 €

7,50 €

42,50 €

7,50 €

15,00 €

105,00 €

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά

0,18 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG 6002-2ZR
SKF 6002-2Z

0,15 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG 62025-C-2Z
SKF 6202-2Z
SNR 6202-ZZ

0,85 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6301-2RSH
FAG 6301-2RS
KOYO 6301-2RS

0,15 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF: 6000-2Z
NSK: 6000 ZZ
FAG: 6000-C-2Z
SNR: 6000-ZZ

0,30 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6203-ZZ/C3
KOYO 6203-ZZ/C3
FAG 6203-2Z-C3

2,10 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6204-2RSH/C3
FAG 6204-C-2HRS-C3
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Τµήµα

7

8

9

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

1008543003

1008819000

1009080000

Περιγραφή

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6208-2RS1C3 ΚΙΝ.Α/Σ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6206-2RS1C3 ΚΙΝ.Α/Σ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΓΕΝΝΗΤΡ. 63132RS1/C3

Ποσότητα

10

30

30

Μονάδα

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

ΤΕΜ

5,50 €

ΤΕΜ

3,00 €

ΤΕΜ

34,00 €

Σύνολο (€)

55,00 €

90,00 €

1.020,00 €

10

1009116000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6205-2RS1

3

ΤΕΜ

3,50 €

10,50 €

11

252504505

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NUP221.E.M1.P6.F1.C3

40

ΤΕΜ

220,00 €

8.800,00 €

79/93

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά

1,10 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF: 6208-2RS1-C3
FAG: 6208.2RSR.C3
NSK: 6208DDUC3
ΚΟΥΟ: 6208-2RS/C3
TIMKEN: 6208-2RS/C3
SNR: 6208 EE C3

1,80 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF: 6206-2RS1-C3
FAG: 6206.2RSR.C3
NSK: 6206DDUC3
ΚΟΥΟ: 6206-2RS/C3
TIMKEN: 6206-2RS/C3
SNR: 6206 EE C3

20,40 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF:6313-2RS1/C3
FAG:6313-2RSR/C3
SNR:6313 EEC3
KOYO:6313-2RS-C3
TIMKEN: 6313-2RS/C3

0,21 €

176,00 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6205-2RS1
FAG 6205-2RSR
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΕΛΞΗΣ
FAG NUP221-E-M1-P6-F1C3(NUP221E.M1.P63.F1) DIN
43283
SKF NUP221 ECM/P63VA301
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

252504511

12

13

14

430001911

430002201

430002232
680000023

Περιγραφή
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NU221E.M1.P6.F1.C3

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΕΣΩΤ.30Χ35Χ26 Α/Σ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Α/Σ 63092RS1/C3

ΡΟΥΛΕΜΑΝ HK3026
∆ΙΩΣΤΗΡΑ Α/Σ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΙΝΗΤ.16021Μ.C5.J20A
A

Ποσότητα

Μονάδα

40

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

200,00 €

5,50 €

9,00 €

4,00 €

Σύνολο (€)

8.000,00 €

27,50 €

225,00 €

10

ΤΕΜ

40,00 €

32

ΤΕΜ

260,00 €

8.320,00 €

32

ΤΕΜ

215,00 €

6.880,00 €

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

0,55 €

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΕΛΞΗΣ
FAG NU221-E-M1-P6-F1-C3
(NU221E.M1.P63.F1) DIN 43283
SKF NU221 ECM/P63VA301
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
(ΤΡΙΒΕΑΣ) ΡΟΥΛΕΜΑΝ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30x35x26mm
FAG: JR30x35x26 ή
ΙΝΑ: IR30x35x26 ή
SKF: IR30x35x26

4,50 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF:6309-2RS1-C3
FAG:6309-2RSR.C3
TIMKEN: 6309-2RS/C3
KOYO: 6309.2RS.C3
NSK: 6309DDUC3
SNR 6309EE C3

160,00 €

0,80 €
166,40 €

15
680000118

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NU1018M1.C4.F1.J20AA
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137,60 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΕΛΟΝΟΕΙ∆ΕΣ
SKF ή INA: ΤΥΠΟΣ HK3026
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ: 37mm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ: 30mm
ΠΛΑΤΟΣ: 26mm
ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ)
FAG 16021M.C5.J20AA (DIN625)
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG NU1018M1.C4.F1.J20AA ,
DIN 43263
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Τµήµα

16

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

680400033

17

1055125000

18

RS.0064.0294

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6001-2RS1
SHAFT REPAIR
SLEEVE (SPEEDISLEEVE) SKF 99294

4

Μονάδα

ΤΕΜ

8,20 €

Σύνολο (€)

32,80 €

1,80 €

3,60 €

0,07 €

4

ΤΕΜ

13,75 €

55,00 €

1,10 €

SHAFT REPAIR SLEEVE
(SPEEDI-SLEEVE) SKF 99294

61,88 €

618,80 €

RS.0068.0002

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ
ΜΕΓΑΛΑ Φ130 FAG
32226A.808016

30

ΤΕΜ

306,18 €

9.185,40 €

35

ΤΕΜ

153,91 €

35

ΤΕΜ

120,97 €

21

RS.0068.0004

0,66 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF EXPLORER 6309
FAG 6309
TIMKEN 6309
SNR 9309

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 61844
Μ.C3

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά

2

10

RS.0068.0003

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6001-2RS1
FAG 6001-C-2HRS
NTN 6001LLU
TIMKEN 6001-2RS
SNR 6001 EE

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ
ΜΙΚΡΑ Φ75 FAG
33215.808167

20

23

ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF
EXPLORER 6309 Α/Σ

Ποσότητα

RS.0068.0001
19

22

Περιγραφή

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

12,38 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ Φ75
FAG 33215.808167

183,71 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ Φ130
FAG 32226A.808016

5.386,85 €

107,74 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG 61844 Μ.C3

4.233,95 €

84,68 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG 61834 M.C3

RS.0068.0013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 61834
M.C3
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΕΝΣΦΑΙΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ SKF 608-2Z
Explorer

200

ΤΕΜ

2,20 €

440,00 €

8,80 €

RS.0068.0015

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ SKF

500

ΤΕΜ

3,10 €

1.550,00 €

31,00 €
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ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΝΣΦΑΙΡΟ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
SKF Explorer 608-2Z
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
SKF PCMF 30X34 16E ZX D11
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή
PCMF 30X34 16E ZX
D11

27

RS.0068.0050

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SKF
6005-2Z/C3
TRACTION MOTOR
BEARING SKF CODE:
NU 1014 ECP/C4 VA
3091
TRACTION MOTOR
BEARING SKF (CODE :
NUP 210 ECP/C4 VA
3091)
ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 6282Z"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
SKF – P/N : 628-2Z
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΥΡΑΣ
(ΡΟΥΛΕΜΑΝ) MOTOR ENCODER
UNIT
(BMB6202/032S2/UB108A)
SKF - 6202/VU 102

28

RS.0071.0060

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓ.SKF
PCMF141612B

29

2BE05013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ

24

RS.0068.0017
RS.0068.0020

25
RS.0068.0021

26

RS.0068.0049

Ποσότητα

350

Μονάδα

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

ΤΕΜ

4,00 €

Σύνολο (€)

1.400,00 €

5

ΤΕΜ

294,55 €

1.472,75 €

5

ΤΕΜ

227,50 €

1.137,50 €

200

ΤΕΜ

5,00 €

1.000,00 €

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

28,00 €

29,46 €

22,75 €

20,00 €

40

ΤΕΜ

36,00 €

1.440,00 €

28,80 €

4

ΤΕΜ

5,00 €

20,00 €

0,40 €

40

ΤΕΜ

200,00 €

8.000,00 €

160,00 €

82/93

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
SKF 6005-2Z/C3
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΛΞΗΣ
SKF NU 1014 ECP/C4 VA 3091
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΛΞΗΣ
SKF NUP 210 ECP/C4 VA 3091

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 628-2Z

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΘΥΡΑΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ) - MOTOR
ENCODER UNIT
(BMB-6202/032S2/UB108A)
SKF 6202/VU 102
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
SKF PCMF141612B Ή
PCMF141612E
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΛΞΗΣ
NSK-6311 H52 S8 C4 EP6 X26-5UY

19PROC005102766 2019-06-12

Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

30

2BE05021

31

2BE05022

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤ

32

2BE35001

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ο∆ΗΓΟΥ
ΠΟΡΤΑΣ

33

3RS50021

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΘΥΡΑΣ

34

BE05009

BALL BEARING DE
FOR SAF-C1

BE05010

BALL BEARING DE
FOR EXF-D2.5.6

BE05023

GROOVED BALL
BEARING

35

36

37

BE05079

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΘΙΑΣ
ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

Ποσότητα

Μονάδα

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

Σύνολο (€)

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NSK 6307 ZZ C3
ΚΟΥΟ 6307 ZZ C3

10

ΤΕΜ

5,00 €

50,00 €

1,00 €

30

ΤΕΜ

18,00 €

540,00 €

10,80 €

200

ΤΕΜ

35,00 €

7.000,00 €

140,00 €

8

ΤΕΜ

25,00 €

200,00 €

4,00 €

50

ΤΕΜ

5,50 €

275,00 €

5,50 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NSK 6309 DDU C3
ΡΑΟΥΛΟ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ)
SMITH (ACCURATE BUSHING
CO ING): CR-1-XB-253
ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΡΑΟΥΛΟ) ΑΞΟΝΑ
ΠΟΡΤΑΣ
ROTEM - RFD21001CJ0-715
Vapor Rail Europe (WABTEC) 6S4-1118
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ
SKF 6205-2RLS/C3 LHT23
NSK 6205 ZZ C3
ΚΟΥΟ 6205 ZZ C3

5,60 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF EXPLORER 6202-2Z/C3
FAG 6202.2ZR.C3

0,50 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6002-2Z/C3
FAG 6002-C-2Z-C3

20

5

50

ΤΕΜ

14,00 €

ΤΕΜ

5,00 €

ΤΕΜ

19,00 €

83/93

280,00 €

25,00 €

950,00 €

19,00 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6310-RS1/C3
NSK 6310-DU-C3 (6310-DDU-C3)
SNR 6310.ΕΕ.C3

19PROC005102766 2019-06-12

Τµήµα

38

39

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

Ποσότητα

Μονάδα

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

Σύνολο (€)

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6212-RS1/C3
SKF 6212-2RS1/C3
NSK 6212-DU-C3 (6212-DDU-C3)
ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG 7305-B-TVP-UO
KOYO 7305 BG
Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ SKF Ή TIMKEN

BE05080

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΘΙΑΣ
ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

50

ΤΕΜ

19,00 €

950,00 €

19,00 €

BE10016

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

30

ΤΕΜ

14,00 €

420,00 €

8,40 €

520

ΤΕΜ

6,00 €

3.120,00 €

62,40 €

15

ΤΕΜ

12,00 €

180,00 €

3,60 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NSK 6203 ZZ C3

10

ΤΕΜ

7,50 €

75,00 €

1,50 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF YET 204

ΒΕΛΟΝΟΕΙ∆ΕΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NADELLA AX3553

40

LS25026

41

2BE05015

ΡΟΥΛΕΜΑΝ AX3553
ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΝ/ΣΤΗΡΑ ΕΞΑ/ΣΤΗ
Κ.Ο

42

2BE05035

BEARING WITH
ECCENTRIC COLLAR

43

2BE05036

BEARING WITH
ECCENTRIC COLLAR

10

ΤΕΜ

9,00 €

90,00 €

1,80 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF YET 205
SNR ES 205 G2

44

2BE05040

BEARING WITH
ECCENTRIC COLLAR

2

ΤΕΜ

29,00 €

58,00 €

1,16 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF YET 207

45

2BE05042

BALL BEARING

2

ΤΕΜ

13,00 €

26,00 €

0,52 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NSK 6202 ZZ C3

46

2BE05043

BALL BEARING

2

ΤΕΜ

5,00 €

10,00 €

0,20 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NSK 6206 ZZ C3

2BE05062

ΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ

10

ΤΕΜ

13,00 €

130,00 €

2,60 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
NSK 6204 ZZ C3

2BE05068

ΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ

2

ΤΕΜ

16,00 €

32,00 €

0,64 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6207-2Z

47
48

84/93
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Τµήµα

49

50

51

52

53

54

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

BE05008

ΕΝΣΦΑΙΡΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ
6203

BE05012

BALL BEARING NDE
FOR EXF-T1.2

Ποσότητα

20

110

Μονάδα

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

ΤΕΜ

17,00 €

ΤΕΜ

1,80 €

Σύνολο (€)

340,00 €

198,00 €

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

6,80 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6203-Z(R)/C3
KOYO 6203-ZZ-C3

3,96 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6001-2Z-C36WB
NSK 6001-DDUCM ΝS7S 02-01
NSK 6001 ZZ-C3E

BE05014

BALL BEARING NDE
FOR EXF-D4

30

ΤΕΜ

2,00 €

60,00 €

1,20 €

BE10013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

10

ΤΕΜ

14,00 €

140,00 €

2,80 €

BE10014

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

20

ΤΕΜ

15,00 €

300,00 €

6,00 €

BE10015

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

10

ΤΕΜ

15,00 €

150,00 €

3,00 €

BE15007

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ

100

ΤΕΜ

132,00 €

13.200,00 €

BE15018

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

100

ΤΕΜ

167,00 €

16.700,00 €

264,00 €

55

85/93

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά

334,00 €

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
TIMKEN 6204-ZZ-C2
FAG 6204.2ZR.C2
NTN 6204-ZZ-C2
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF NU206 ECP
FAG NU206E.TVP2
Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ TIMKEN
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG NU305E.TVP2
SKF NU305 ECP
Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ TIMKEN
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG NJ306E.TVP2
SKF NJ306 ECP
Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ TIMKEN
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG NU 221E.M1.C4.F1
SKF NU221EC MC4 VA301
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
FAG: NUP 221E.M1.C4.F1
SKF: NUP221EC MC4 VA301
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

BE25005

Περιγραφή
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ
ΑΞΟΝΩΝ

Ποσότητα

448

Μονάδα

Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

ΤΕΜ

180,00 €

Σύνολο (€)

80.640,00 €

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

1.612,80 €

56
BE25006

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ
ΑΞΟΝΩΝ

428

ΤΕΜ

220,00 €

94.160,00 €

1.883,20 €

57

GC66003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΟΡΟΦΗΣ

58

BE05076

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30203J

59

2RS25014

ΤΡΙΒΕΑΣ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ
ΚΩΝΙΚΟΣ

60

2BE05041

BEARING WITH
ECCENTRIC COLLAR

2

ΤΕΜ

15,00 €

30,00 €

0,60 €

61

BE05083

BEARING

1

ΤΕΜ

35,00 €

35,00 €

0,70 €

62

BE05085

BEARING

1

ΤΕΜ

25,00 €

25,00 €

0,50 €

40

ΤΕΜ

5,50 €

220,00 €

4,40 €

30

ΤΕΜ

8,54 €

256,20 €

5,12 €

144

ΤΕΜ

720,00 €

103.680,00 €

2.073,60 €

86/93

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΙΠΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΑΞΟΝΩΝ
FAG: NJ2318E.TVP2.C3.F2.H25
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ: F-565632.ZL)
SKF: NJ2318ECP/C3 VA820
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΙΠΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΑΞΟΝΩΝ
FAG: NJP2318ED.TVP2.C3.F2.H25
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ: F-565633.ZL)
SKF: NJP2318ECDP/C3 VA820
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 6206-2RS1/C3
ΚΩΝΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF 30203J
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
TIMKEN: P/N HM127442Assembly Code 90962
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
SKF YET 208
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9842243
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9460629
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Εκτιµώµενη
Τιµή Μονάδας
(€)

Εγγύηση
συµµετοχής
2%

Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

63

BE05087

BEARING

2

ΤΕΜ

25,00 €

50,00 €

1,00 €

64

BE05088

BEARING

2

ΤΕΜ

25,00 €

50,00 €

1,00 €

65

BE05091

BEARING

1

ΤΕΜ

145,00 €

145,00 €

2,90 €

66

BE05092

BEARING

1

ΤΕΜ

380,00 €

380,00 €

7,60 €

67

BE05093

BEARING

2

ΤΕΜ

25,00 €

50,00 €

1,00 €

Ποσότητα

Μονάδα

Συνολικό Εκτιµώµενο Συµβατικό Τίµηµα:

394.851,35 €

87/93

Σύνολο (€)

7.897,03 €

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οδεκτά υλικά
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9442358
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9442357
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9848203
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9848181
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (OM PIMESPO
E30AC)
P/N PIMESPO 9848161
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Πίνακας τεχνικής προσφοράς [ΤΔ-040/19]
(θα συμπληρωθεί για κάθε Τμήμα και Κωδικό ΣΤΑΣΥ η στήλη «Χρόνος Παράδοσης» που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις μήνες η στήλη
«Προσφερόμενουλικό» με τα στοιχεία του συγκεκριμένου υλικού που προσφέρεται – κατασκευαστής, Ρ/Ν – και το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με
τις προδιαγραφέςτου ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Τεχνικές προδιαγραφές του ΠαραρτήματοςV)

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

1

1001917000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6002-2ZR

3

ΤΕΜ

2

1002229000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6202 ΖΖ

5

ΤΕΜ

3

1002229003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6301-2RS

5

ΤΕΜ

4

1003408003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6000-2Z

5

ΤΕΜ

5

1008543000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6203-2Ζ/C3

5

ΤΕΜ

6

1008543002

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204-2RSH/C3

30

ΤΕΜ

7

1008543003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6208-2RS1-C3 ΚΙΝ.Α/Σ

10

ΤΕΜ

8

1008819000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6206-2RS1-C3 ΚΙΝ.Α/Σ

30

ΤΕΜ

9

1009080000

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΕΝΝΗΤΡ. 6313-2RS1/C3

30

ΤΕΜ

10

12

1009116000
252504505
252504511
430001911

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6205-2RS1
ΡΟΥΛΕΜΑΝ NUP221.E.M1.P6.F1.C3
ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU221E.M1.P6.F1.C3
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΣΩΤ.30Χ35Χ26 Α/Σ

3
40
40
5

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

13

430002201

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Α/Σ 6309-2RS1/C3

25

ΤΕΜ

14

16

430002232
680000023
680000118
680400033

ΡΟΥΛΕΜΑΝ HK3026 ∆ΙΩΣΤΗΡΑ Α/Σ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤ.16021Μ.C5.J20AA
ΡΟΥΛΕΜΑΝ NU1018M1.C4.F1.J20AA
ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF EXPLORER 6309 Α/Σ

10
32
32
4

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

17

1055125000

2

ΤΕΜ

18

RS.0064.0294

4

ΤΕΜ

19

RS.0068.0001

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6001-2RS1
SHAFT REPAIR SLEEVE (SPEEDISLEEVE) SKF 99294
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ ΜΙΚΡΑ Φ75 FAG
33215.808167

10

ΤΕΜ

Τµήµα

11

15

Ποσότητα

Μονάδα
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ
RS.0068.0002

20

RS.0068.0003

21

RS.0068.0004

22

RS.0068.0013

23

RS.0068.0015

24

RS.0068.0017

Περιγραφή
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ ΜΕΓΑΛΑ Φ130
FAG 32226A.808016
ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 61844 Μ.C3

Ποσότητα

Μονάδα

30

ΤΕΜ

35

ΤΕΜ

35

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

500

ΤΕΜ

350

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

4

ΤΕΜ

26

RS.0068.0049

27

RS.0068.0050

28

RS.0071.0060

ΡΟΥΛΕΜΑΝ FAG 61834 M.C3
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΝΣΦΑΙΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ SKF 608-2Z Explorer
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ SKF PCMF
30X34 16E ZX D11
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SKF
6005-2Z/C3
TRACTION MOTOR BEARING SKF
CODE: NU 1014 ECP/C4 VA 3091
TRACTION MOTOR BEARING SKF
(CODE : NUP 210 ECP/C4 VA 3091)
ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 628-2Z"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SKF – P/N : 628-2Z
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣΚΙΝΗΤΗΡΑΘΥΡΑΣ MOTOR ENCODER UNIT
(BMB-6202/032S2/UB108A) / SKF 6202/VU 102
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓ.SKF PCMF141612B

29

2BE05013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ

40

ΤΕΜ

30

2BE05021

10

ΤΕΜ

31

2BE05022

30

ΤΕΜ

32

2BE35001

200

ΤΕΜ

33

3RS50021

8

ΤΕΜ

34

BE05009

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΤΑΣΧ/ΤΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΘΥΡΑΣ
BALL BEARING DE FOR SAF-C1

50

ΤΕΜ

35

BE05010

BALL BEARING DE FOR EXF-D2.5.6

20

ΤΕΜ

36

BE05023

GROOVED BALL BEARING

5

ΤΕΜ

RS.0068.0020
25
RS.0068.0021
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

37

BE05079

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΘΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

50

ΤΕΜ

38

BE05080

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΘΙΑΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

50

ΤΕΜ

39

BE10016

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

30

ΤΕΜ

40

LS25026

ΡΟΥΛΕΜΑΝ AX3553 ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ

520

ΤΕΜ

41

2BE05015

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝ/ΣΤΗΡΑ ΕΞΑ/ΣΤΗ Κ.Ο

15

ΤΕΜ

42

2BE05035

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

10

ΤΕΜ

43

2BE05036

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

10

ΤΕΜ

44

2BE05040

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

2

ΤΕΜ

45

2BE05042

BALL BEARING

2

ΤΕΜ

46

2BE05043

BALL BEARING

2

ΤΕΜ

47

2BE05062

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

10

ΤΕΜ

48

2BE05068

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

49

BE05008

ΕΝΣΦΑΙΡΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ 6203

50

BE05012

BALL BEARING NDE FOR EXF-T1.2

51

BE05014

52

Ποσότητα

Μονάδα

2

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

110

ΤΕΜ

BALL BEARING NDE FOR EXF-D4

30

ΤΕΜ

BE10013

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

10

ΤΕΜ

53

BE10014

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

20

ΤΕΜ

54

57

BE10015
BE15007
BE15018
BE25005
BE25006
GC66003

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΞΗΣ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΑΞΟΝΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΑΞΟΝΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

10
100
100
448
428
40

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

58

BE05076

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30203J

59

2RS25014

ΤΡΙΒΕΑΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ

60

2BE05041

61

BE05083

55
56

30

ΤΕΜ

144

ΤΕΜ

BEARING WITH ECCENTRIC COLLAR

2

ΤΕΜ

BEARING

1

ΤΕΜ
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Τµήµα

Κωδικός
ΣΤΑΣΥ

Περιγραφή

62

BE05085

BEARING

1

ΤΕΜ

63

BE05087

BEARING

2

ΤΕΜ

64

BE05088

BEARING

2

ΤΕΜ

65

BE05091

BEARING

1

ΤΕΜ

66

BE05092

BEARING

1

ΤΕΜ

67

BE05093

BEARING

2

ΤΕΜ

Ποσότητα

Μονάδα

Χρόνος
Παράδοσης (σε
εβδοµάδες)

Προσφερόµενο Υλικό

Τα ̟ροσφερόµενα είδη θα ̟ρέ̟ει να είναι καινούργια, αχρησιµο̟οίητα, άριστης ̟οιότητας, σύµφωνα µε τις ανωτέρω τεχνικές
̟ροδιαγραφές και η ΣΤΑΣΥ ε̟ιφυλάσσεται του δικαιώµατος να το δια̟ιστώσει καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο.
Τα υλικά ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένα σε εργοστάσιο ̟ου λειτουργεί νόµιµα σε κράτος - µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή σε κράτος-µέρος της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου,
̟ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α` 139).
Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για την ̟ροστασία (οξείδωση, κρούση, διαρροή, κ.λ.̟.) του συγκεκριµένου υλικού α̟ό τους
κινδύνους µεταφοράς (ανάλογα µε τον τρό̟ο µεταφοράς) και ε̟’ αυτής να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του υλικού (αριθµός
ονοµαστικού - partnumber), η ̟εριγραφή του υλικού και η ε̟ωνυµία του κατασκευαστή.
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i

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι ̟ερισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε 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
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi
Ε̟ισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια ̟ου σχετίζονται µε τους τίτλους σ̟ουδών και
τα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ̟ου ορίζονται στην ̟ερί̟τωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική
ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µ̟ορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
vii
Η εν λόγω υ̟οχρέωση αφορά ιδίως: α) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της ̟αρ. 1 του άρθρου 73 )
viii

Ε̟αναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

ix

Ε̟αναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

x

Ε̟αναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί µε τελεσίδικη α̟όφαση α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης
̟αραχώρησης δε µ̟ορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται στην εν λόγω α̟όφαση
(άρθρο 73 ̟αρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xi

xii
Λαµβανοµένου υ̟όψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων ̟ου έχουν δια̟ραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...),
η ε̟εξήγηση ̟ρέ̟ει να καταδεικνύει την ε̟άρκεια των µέτρων ̟ου λήφθηκαν.

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του
̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 ̟αρ. 2
δεύτερο εδάφιο).

xiii

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 ̟αρ. 3 ̟ερ. α και β, εφόσον ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
̟αρέκκλιση α̟ό τον υ̟οχρεωτικό α̟οκλεισµό λόγω αθέτησης υ̟οχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για ε̟ιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, ό̟ως δηµόσιας υγείας ή ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος ή/και όταν ο
α̟οκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ̟οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο̟οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 73, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς

xiv

xv

Ε̟αναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Ό̟ως αναφέρονται για τους σκο̟ούς της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα
της σύµβασης ή στο άρθρο 18 ̟αρ. 2 .

xvi
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xvii . Η α̟όδοση όρων είναι σύµφωνη µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 73 ̟ου διαφορο̟οιείται α̟ό τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ
2016/7)
xviii

Άρθρο 73 ̟αρ. 5.

xix Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµ̟ληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ ̟χ άρθρο 68
̟αρ. 2 ν. 3863/2010 .
xx

Ό̟ως ̟ροσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxi

Πρβλ άρθρο 48.

xxii
Η α̟όδοση όρων είναι σύµφωνη µε την ̟ερι̟τ. στ ̟αρ. 4 του άρθρου 73 ̟ου διαφορο̟οιείται α̟ό τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxiii

Όπως 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.

xxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει ̟αράσχει τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, ε̟ακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) ̟ου ̟αρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το ̟ράξει. Ό̟ου
α̟αιτείται, τα στοιχεία αυτά ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω ̟ρόσβαση.

xxvi
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