ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 44 /2016

Κ.Α. 30.6662.0020

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΧΡΗΣΗ:

Προμήθεια υλικών
συνεργείων για συντηρήσεις
Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας
185.000,00 €
(μαζί με ΦΠΑ 24%)

2016-2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 185.000.00 ΕΥΡΩ (μαζί με ΦΠΑ 24%)
CPV 44110000-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
2. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων μετά τεχνικής περιγραφής
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΔΑΜ: 16PROC005402912

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 44 /2016
ΧΡΗΣΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 66089
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια υλικών
συνεργείων για συντηρήσεις
Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας
185.000,00€
(μαζί με ΦΠΑ 24%)
2016-2017

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό».

με

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το
Ν.
4412/16
(ΦΕΚ-147
Α/8-8-16):
Δημόσιες
Συμβάσεις
Έργων,
Προμηθειών
και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
2. Το Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3469/06 « Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις»
4. Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κ.λ.π.»
6. Του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 4172/13
7. Το Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4250/2014 και ισχύει
8. Το N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων»
9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις»
10. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Το Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/30.09.2010 τεύχος Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων..» και έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του
31.12.2016.
Υ.Α.
Π1/2390/16-10-2013
(ΦΕΚ
2677/Β/21-10-2013)
«Τεχνικές
12. Την
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
13. Την αριθμ. πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Συστήμα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»
14. Την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/13
15. Την με αριθμ. 44/2016 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Δήμου
16. Την αρ. 502/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της
προμήθειας «Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας»
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17. Το με αρ. Πρωτ. 57798/10-10-2016 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαμιέων για την
εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ005209463.
18. Την με αρ. πρωτ. 59664/17-10-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του
πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ005299497.
19. Την 532/15-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για
την Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας
20. Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών
συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

Α.

ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

44111800-9
Κονίαμα(κατασκευαστικά έργα)

Β.

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

14622000-7 Χάλυβας

Γ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

44114200-4 (Προϊόντα
σκυροδέματος)

Δ.

ΞΥΛΕΙΑ

03419000-0 Ξυλεία

Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ

44510000-8 Εργαλεία

ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ
ΣΤ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Ζ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΔΡΑΝΩΝ

44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα
ΥΛΙΚΩΝ

14212200-2 Αδρανή υλικά

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Η.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

44800000-8 Βαφές, βερνίκια και
μαστίχες

Θ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ-

34928400-2 Αστικός εξοπλισμός

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ι.

ΜΑΡΜΑΡΑ -ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί
λίθοι

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην
44/2016 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και αποτελεί το παράρτημα Α’.
ΆΡΘΡΟ 1
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
προσφορών είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της
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σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1α του άρθρου 121 του
Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. H 44/2016 μελέτη της Δ/νση Τεχνικών έργων –Δόμησης –Δικτύων και Ενέργειας
3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
4. Η προσφορά του αναδόχου
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 185.000,00 Ευρώ εκ των οποίων
149.193,55 Ευρώ είναι για την προμήθεια και 35.806,45 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%. Θα
χρηματοδοτηθεί από τους προϋπολογισμούς οικον. ετών 2016-2017, βαρύνοντας τον Κ.Α.
30.6662.0020 οικονομικού έτους 2016 με πίστωση 60.000,00€, ενώ η υπόλοιπη πίστωση θα
βαρύνει αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
ΆΡΘΡΟ 4
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:

997947640 Δ.Ο.Υ. Λαμίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού – 35100 Λαμία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22313.51045, 51033, 51046, 51055
ΦΑΞ: 22313.51045
e-mail: grprom@lamia-city.gr
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
4.2.1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, Α.Φ.Μ. 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας , έδρα: Φλέμινγκ & Ερυθρού
Σταυρού – 35100 Λαμία
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/12/2016
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα:15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από
το Τμήμα Προμηθειών (κ.Κων/νο Χαΐλη) οδός Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού και στα
τηλέφωνα 22313-51045, 22313-51033, 22313-51046 & 22313-51055 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 της
παρούσας.

4

ΆΡΘΡΟ 5
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν
απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 44/2016
μελέτη που συνέταξε η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του
Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των
ειδών κάθε ομάδας.
5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής :
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών

•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΆΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79
έως 81 του Ν. 4412/2016, ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει
εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
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του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας (παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016).
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του
Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητα του.
5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν.
4412/2016.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε ένωση
οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
ΆΡΘΡΟ 7
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους.
ΆΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας
διακήρυξης
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2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρα
73 και 74 του Ν. 4412/2016), για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7
της παρούσας διακήρυξης, (άρθρο 75 του Ν. 4412/2016),
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους. Συγκεκριμένα, υποβάλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή &
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η προσφορά ένωσης οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, κατά
περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:
- Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ή το
τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η..
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται
για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα
ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο
διαγωνισμό
Παροχή διευκρινήσεων
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται εγκαίρως
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν
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σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο

που

τα

συνοδεύει

δεν

είναι

ψηφιακά

υπογεγραμμένο,

δεν

εξετάζονται.

Οι

συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
ΆΡΘΡΟ 9
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική προσφορά έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στην αρ. 44/2016 μελέτη της Δ/νσης
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ

&

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του

Δήμου

και

υποβάλλεται

ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον ίδιο υποφάκελο.
ΆΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι χίλια τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ (#1.492,00#€), εφ’ όσον
ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα
καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., για την
συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που
αντιστοιχεί για κάθε ομάδα αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικά κονιαμάτων
Σιδηρός οπλισμός
Προϊόντα τσιμέντου
Ξυλεία
Προμήθεια εργαλείων,
διάφορων υλικών κλπ
Προμήθεια Σκυροδεμάτων

ΔΑΠΑΝΗ €
14.859,00
10.344,55
39.639,00
1.511,00
2.787,60
50.731,00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
149,00
104,00
396,00
15,00
28,00
507,00
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Ζ
Η
Θ
Ι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μάρμαρα -φυσικοί λίθοι
ΣΥΝΟΛΟ

10.110,00
10.293,90
8.033,50
884,00
149.193,55

101,00
103,00
80,00
9,00
1.492,00

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
- Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
73 έως 78, του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη.
- Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: αα) την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.
- Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
- Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως με τους φορείς υλοποίησης της
προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το πέντε
επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση
τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
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- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των υλικών προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσμης.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρει ότι αναφέρει και η εγγύηση συμμετοχής και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016
ΆΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).
10.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
10.2.1 Περιεχόμενα
Προσφορά»

(υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά

συμμετοχής

-

Τεχνική

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με
το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά)
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
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αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.
2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, (έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από συμβολαιογράφους, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικά πρωτοδικείου
κ.τ.λ.).
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην αρ. 44/2016 μελέτη της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Δήμου).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών ( 3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
10.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει
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αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία προμήθειας θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αριθμ. 44/2016 μελέτη της
υπηρεσίας (Παράρτημα Α), σε μορφή pdf. Οι τιμές στο ανωτέρω έντυπο προσφοράς
συμπληρώνονται αριθμητικώς και ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή δε λαμβάνεται
υπόψη. Η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
Δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο “Δικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Ομοίως δεν αναγνωρίζεται
και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς
στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”.
10.3

Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή, αυτά δηλαδή που υποβάλλονται από τον υποψήφιο σε έντυπη µορφή,
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, επί ποινή
απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ
σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά
συµµετοχής–τεχνικής προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα οικονοµικής προσφοράς»,
αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκοµισθούν σύµφωνα
µε τα ανωτέρω εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων
ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται
από τη διαδικασία του διαγωνισµού.
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, θα υποβληθούν στο Δήμο Λαμιέων μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως
φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω
ενδείξεις:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Λαμιέων


Τίτλος της σύμβασης: Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε
Λαμίας



Καταληκτική

ημερομηνία

(ημερομηνία

λήξης

προθεσμίας

υποβολής

προσφορών):


Στοιχεία του οικονομικού φορέα:
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΆΡΘΡΟ 12
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Τα έγγραφα που
προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα
στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί του
σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
5. Οι εγγυήσεις και οι υπευθύνες δηλώσεις κατατίθενται στο πρωτότυπο.
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6.Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι
ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
7.Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός
των τελευταίων είκοσι δύο (22) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών. Επίσης πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να
υπογράφονται
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή


όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
ΆΡΘΡΟ 13
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και οι εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
ΆΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι
αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της
Προμήθειας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας
αρχής
μπορούν
να
καλούν,
ηλεκτρονικά,
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες
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συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν 4250/2014 (A 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών
που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής μπορούν να καλούν, ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος
σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 15
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν:
•

Την τιμή προσφοράς ανά είδος

•

το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει
γραπτώς, μέσα σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης,
στην επιτροπή του διαγωνισμού τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί
η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν
αυτές που δόθηκαν δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής, η
προσφορά απορρίπτεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες από τις δέκα (10) ομάδες
των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στο υπόδειγμα έντυπου οικονομικής
προσφοράς της μελέτης 44/2016 της υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης). Σε κάθε
περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή
τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά,
η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
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ΆΡΘΡΟ 16
ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
ΆΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
ΆΡΘΡΟ 18
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 20/12/2016 και ώρα
10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου
να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΆΡΘΡΟ 19
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία που
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζοντα ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το
σύστημα.
β. Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους
φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και
τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς» και μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά του υποφακέλου με την
ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο.
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων απ΄αυτούς δικαιολογητικών, σε πρακτικό
αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
της.
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους –σύμφωνα με τα ισχύοντα– καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη
συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε. Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη», ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και
όλα τα ανωτέρω καταχωρούνται στο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών –τεχνικών
προσφορών.
στ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από το Δήμο Λαμιέων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες –οικονομικούς
φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί των υποβληθέντων εγγράφων ή
δικαιολογητικών και για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών
προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες –οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται
επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις –συμπληρώσεις εντός
των προθεσμιών που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης).
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά),
κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού η
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα
ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.
θ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως
φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για
όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο και μονογράφει και
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σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των υποφακέλων αυτών. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την
επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται
έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών δεν γίνεται
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά. Επίσης οι φάκελοι και
οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Για όλα τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με το πρακτικό
αυτό για την αποδοχή ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και για την ανάδειξη αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος).
ι. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από το Δήμο Λαμιέων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου των οικονομικών προσφορών. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις–συμπληρώσεις εντός των
προθεσμιών που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης).
ια. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους προσφέροντες,
για ενημέρωση.
ΆΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται, σε σφραγισμένο φάκελο, από τον
προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε
έντυπη μορφή, (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Υπεύθυνες
δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους
και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν απαιτείται να προσκομίζονται και σε
έντυπη μορφή.
Ενδεικτικά, ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ


Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Λαμιέων



Τίτλος της σύμβασης: Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας



Καταληκτική

ημερομηνία

(ημερομηνία

λήξης

προθεσμίας

υποβολής

προσφορών):


Στοιχεία του οικονομικού φορέα:
• επωνυμία,
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• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:
α. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε και άρθρο 6 παράγραφος 1 της διακήρυξης).
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-

οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),

-

οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),

-

ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),

-

σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού
μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάσταση του στην Ελλάδα
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αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το
καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα
εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση.
Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν.
1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι
οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας σε
ισχύ, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
Νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας εγκατάστασής
τους, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το
οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν
τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α '
188).
3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016, (άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης), ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016,
(άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.
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4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, οι οποίοι δικαιούνται
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο
φάκελος «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
β. Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού αφού έχει παραλάβει τον ενσφράγιστο
φάκελο με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά, ο οποίος έχει
κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), τον αποσφραγίζει και
μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται μέσα σ΄αυτόν, ανά φύλλο.
γ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν για την πληρότητα και την νομιμότητά
τους– σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Για όλα τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με
το πρακτικό αυτό για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.
δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από το Δήμο Λαμιέων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά–μέσω της
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στον προσωρινό ανάδοχο, για παροχή
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο
προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις
ζητούμενες διευκρινίσεις–συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται, (βλέπε
και άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης).
ε. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση μαζί με όλα τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, για ενημέρωση. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα
έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες.
Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Σύμφωνα με το άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το
δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη ματαίωση της
διαδικασίας ή την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των
όρων της.
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ΆΡΘΡΟ 21
ΟΨΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 20 της παρούσας διακήρυξης, και κατά την σύναψη της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20
της παρούσας διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 22
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της
παρούσας σύµβασης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV
(άρθρ. 345-374) του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:
α. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής). Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
β. κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
ΆΡΘΡΟ 23
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσας διακήρυξης,
(άρθρο 80 του Ν. 4412/2016), έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των
τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον
Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
-

Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

-

Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

-

Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

-

Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

-

Την συμφωνηθείσα τιμή.

-

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

-

Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

-

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

-

Τον τρόπο παραλαβής.

-

Τον τρόπο πληρωμής.

-

Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.

-

Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.

-

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από την επιτροπή παραλαβής.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του Δήμου και θα υπογραφεί
από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. Η διάρκεια
της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν.
4412/2016. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
ΆΡΘΡΟ 24
ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά σε θέσεις
όπου ορίζεται από την Ε.Σ.Υ. και την Υπηρεσία, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τέσσερεις (4) ημέρες πριν την παράδοση για την
ημέρα και τον τόπο παράδοσης των υλικών και θα είναι υποχρεωμένος να την εκτελεί το
αργότερο στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ημερών, αφαιρουμένων των αργιών, στον
τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή
του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα
γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πιθανό να μη χρειαστούν να
παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες ανά είδος. Συνεπώς, σε
περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου ή ενός μέρους της αναγραφόμενης στη σύμβαση
ποσότητας ενός είδους, εφόσον οι ανάγκες επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη
όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ανάδοχος δε
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.
ΆΡΘΡΟ 25
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε
είδους υλικού προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα
(όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής
αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει,
εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα
που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα
από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του
ελέγχου στην Επιτροπή.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
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ΆΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
ΆΡΘΡΟ 27
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής:

•
•

εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε
με ειδική πρόσκληση,
εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
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•
•

Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.
ΆΡΘΡΟ 28
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την
ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών.
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την
οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του προμηθευτή, βάσει της αναληφθείσας
δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016 και 2017. Το
χρηματικό ένταλμα θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, το τιμολόγιο και το
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα εκδίδει η αρμόδια
επιτροπή. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών
από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των προθεσμιών που ορίζει η υποπαρ. Ζ.5
της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/13, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά για τον τρόπο πληρωμής ισχύουν όσα προβλέπονται στο
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 29
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με
βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της
κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
ΆΡΘΡΟ 30
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 31
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
-

-

Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Κώδικα Δικηγόρων ή
Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής
στην Ελλάδα ή
Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008 ή από πτυχιούχους
μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΆΡΘΡΟ 32
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
ΆΡΘΡΟ 33
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τις προϋποθέσεις και τους
όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 34
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”.
Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί εφάπαξ:
•

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

•

σε δύο οικονομικές εφημερίδες ( ή ειδικές Δημοπρασιών)

•

σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού

•

σε μια εβδομαδιαία του Νομού.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/11. Τέλος το σύνολο των τευχών του
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διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη
διεύθυνση: www.lamia.gr
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του νόμου 4412/16 καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 532/ 2016

απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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