18PROC002839563 2018-03-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟ :

ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΤΝΔΕΕΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
ΜΕΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 72.120,00 € (με Υ.Π.Α.)
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
(Σχπνο Β)
Γηα έξγα θάησ απφ ην φξην
(ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Ν. 4412/2016)

Γαιαηάο,21/3/2018
Αξ. Πξση.: 1352

18PROC002839563 2018-03-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟ:
ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :

ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ
ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΤΝΔΕΕΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
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72.120,00€ (με Υ.Π.Α.)

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
(Σχπνο Β)
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ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΩΝ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 72.120,00€ (με Υ.Π.Α.)
:
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ

Ο ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι

ηελ κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:
« ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΤΝΔΕΕΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΜΕΘΑΝΩΝ »
Προϋπολογιζμού 72.120,00 Ευρώ (με αναθεώρηζη και Φ.Π.Α.),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 125 ηνπ Ν.4412/16)

θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβά ινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α'
Άξζξν 1:

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή - Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία

1.1

Δξγνδφηεο - Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: Ο ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ

1.2

Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: Ο ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ

1.3

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη Ο ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ πνπ έρεη έδξα ηνλ Γαιαηά
ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΑΛΑΣΑ
Οδφο
:
180 20
Σαρ.Κσδ. :
22980 43738
Σει.
:
22980 42440
Telefax
:
1
dhmostr@otenet.gr
E-mail
:
πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ ηα
έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ)
πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.

1.4

Αλαζέηνπζα Αξρή / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη ν Γήκνο Σξνηδελίαο –
Μεζάλσλ.

1.5

«Δλδηαθεξφκελνο / Τπνςήθηνο» είλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη ην εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη
πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ παξψλ δηαγσληζκφ.
«Πξνζθέξσλ / δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ή Δλψζεηο απηψλ πνπ έρεη ππνβάιεη
πξνζθνξά ζηνλ παξψλ δηαγσληζκφ.
«Αλάδνρνο / εξγνιάβνο» είλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο κε ηνλ θχξην
ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 2: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
2
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ :
- Σνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη
- Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
- Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
- Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή Α.Δ.
θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο θ.ιπ. [άξζξν 20 παξ. 7 θαη 31 – 34 ηνπ ΚΓΔ θαη ε Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’/1673/23-8-2007) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005» θαη απφθαζε
3
αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)] .
Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» θαη ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α’ 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο ζηελ
έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ.
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε
δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

7.2

7.3

7.4

1

Δθφζνλ ππάξρεη.

2

Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξωλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ηωλ όζωλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην θείκελν θαη ηηο
ππνζεκεηώζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κόλν εθόζνλ είλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.

3

Η παξ. 7.2 ηίζεηαη εθόζνλ ε πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 Επξώ.
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Άξζξν 3:

χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξγν, είλαη ηα
αλαθεξφκελα παξαθάησ:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.)
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο
ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ
ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ
έξγνπ.
1 0 .Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.

Άξζξν 4: Παξαιαβή ηεπρψλ
4.1

4.2

Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 6, 7 θαη 8, δηαηίζεληαη απφ ην Γήκν
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, Γαιαηά , Πιεξνθνξίεο θ. Υξήζηνο Βαζηιάθεο ηει.: 2298042211
Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην
δηαγσληζκφ κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, 30/3/2018. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή
δελ επηβάιιεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δαπάλε γηα ηε ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηεο
δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνχκελεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ θ.ι.π., ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ
δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα
απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.

Άξζξν 5: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ
Ζ δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ηελ 4 Απξηιίνπ 2018 , εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ.,
(εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ) στα γραφεία του
Δήμου Σροιζηνιας-Μεθάνων Σαχυδρομική διεύθυνση :Παραλία Γαλατά ,ΣΚ:18020, Γαλατάς (Ά
ΟΡΟΥΟ). ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απνβεί άγνλε, ζα επαλαιεθζεί ζηηο 16 Απξηιίνπ 2018
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10.00 π.κ, ζηνλ ίδην ηφπν, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ρσξίο άιιε αλαθνίλσζε.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη
ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζα
κεηαηεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε απφθαζε ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε νπνία ζα
θνηλνπνηεζεί κε ΦΑΞ ή e-mail, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε
φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ
θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί
θαη λέα εκεξνκελία. ε πεξίπησζε πνπ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, ζα δηεμαρζεί επαλαιεπηηθφο
δηαγσληζκφο.

18PROC002839563 2018-03-21
Άξζξν 6: Γεκνζηνπνίεζε
Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα αλαξηεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ
Ν.4412/16, ιακβάλνληαο κνλαδηθφ αξηζκφ δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο Μεηξψνπ (Α.Γ.Α.Μ), ζην
Γηαδίθηπν ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», ιακβάλνληαο κνλαδηθφ αξηζκφ δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο
(Α.Γ.Α) θαζψο θαη κε αλάξηεζε ηεο παξνχζαο θαη πεξίιεςε απηήο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κέζσ ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ καδί κε ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο πξνο δεκνζηνπνίεζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.

Άξζξν 7: Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ-Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο
7.1

Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ αξζξ. 221 ηνπ Ν.4412/2016) εληφο ηεο
πξνζεζκίαο (εκεξνκελία) πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο, ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α) ε ιέμε Πξνζθνξά
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
γ) ν ηίηινο ηνπ έξγνπ,
δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο),
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηεο
παξνχζαο.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν επί απνδείμεη πξηλ απφ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη
ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο,
γηα ηελ απνζθξάγηζε.

7.2

Ο θάθεινο πξνζθνξάο, κε ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά», απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο: α)
ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη β)
ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Οη θάθεινη ζα
αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 7.1. Διιείςεηο
ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.
Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο
λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσ λα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016 [ επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ] ,νη
δηαγσληδφκελνη ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν έληππν ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη θαη κνλνγξάθεηαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
Όηαλ ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο λνκίκσ ο
εμνπζηνδνηεκέλν.

7. 3

Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδφκελνπ:
• ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο νηθνλνκηθφο θνξέαο
• ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή
εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
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•

ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο

ηεο,
ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,
ζε πεξίπησζε Έλσζε Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ είηε α) ν θνηλφο εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα
είλαη έλαο εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, δηνξηζκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) είηε
β) φινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο καδί, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο ή αληηπξνζσπεπφκελνο
θαηά ηα παξαπάλσ.
Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν.
•
•

7.4

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ζεσξνχληαη σο κε θαλνληθέο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.

Άξζξν 8: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ (άξζξν 97 ηνπ
Ν.4412/2016 ) γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

Άξζξν 9: Τπνβνιή πξνζθνξψλ - Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο
α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ
απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί
θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ
ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο
θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ
ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε
i
επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ , ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο,
ii
θαζψο θαη ............................. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο,
φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε
αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ
πξαθηηθφ.
iii

iv

δ) ηε ζπλέρεηα , ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο
αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε κέζε
έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά
ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο
παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο
θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ
θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη.
Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο θαη
ππνβνιήο ηνπο.
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ζη) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο,
επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο
απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη
θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ.
3669/2008.
δ) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε
παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε
v
καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη .
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν
επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο
παξνχζεο.
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο .

Άξζξν 10: Άζθεζε ελζηάζεσλ
Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξεί έλζηαζε (αξζξ. 127 ηνπ Ν.
4412/2016), ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο, είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζε θάζε πξνζθέξνληα. Οη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη κε ζρεηηθή
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο, πξνο εμέηαζε θαη έθδνζε απφθαζεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην
παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν πξνο εμέηαζε
θαη έθδνζε απφθαζεο.

Άξζξν 11:

Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ-Καηαθχξσζε θαη ζχλαςε χκβαζεο
Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ν νπνίνο αλαδείρζεθε «πξνζσξηλφο αλάδνρνο», λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 10
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α'74) φισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα ν ζπκκεηέρσλ έρεη δειψζεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ αιιά θαη φζα ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/16 νξίδεη.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην
αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία δηαβηβάδεη ην θάθειν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ιήςε απφθαζεο
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο(
παξ. 3,4 θαη 5, αξζξ. 103 ηνπ Ν. 4412/2016). Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο φζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, επί απνδείμεη.
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ (άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο, αθνινπζεί ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο Τπεξεζία κε ηνλ αλάδνρν. Ζ ππνγξαθή
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ , εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο πξφζθιεζεο θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
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δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
105 ηνπ Ν. 4412/2016.

Άξζξν 12: Γιψζζα δηαδηθαζίαο
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ
λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο
ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.
Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, επί πνηλή
απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο
δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Αξν$ίΖβ» ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο
ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηα ηνπο. Ζ
κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν
είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ
ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ.
Άξζξν 13: Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο
Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο θ.ι.π.
θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο
Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ.
Άξζξν 14: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ
Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ,
απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνλ δηεμάγεη, ην αξγφηεξν δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
Άξζξν 15: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β'

Άξζξν Ί6: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
16.1
Σίηινο ηνπ έξγνπ
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: «ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΘΑΝΩΝ».

16.2

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 72.120,00 € θαη αλαιχεηαη ζε:
Γαπάλε Δξγαζηψλ: 42.860,15 €
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 7.714,83 €
Απξφβιεπηα (15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+ Ο.Δ.): 7.586,25 €
Αλαζεψξεζε : 0,06 €
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (24%): 13.958,71 €

16.3

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Λνπηξφπνιε Μεζάλσλ, Αγ. Υαξάιακπνο θαη Γξηηζέτθα Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ

16.4

Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή 96 ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο επί ησλ
ηκεκάησλ

πνπ πεξηιακβάλνληαη

ζην λέν

δίθηπν

απνρέηεπζεο

ησλ νηθηζκψλ Λνπηξνπφιεσο

Μεζάλσλ , Αγ. Υαξαιάκπνπ θαη Γξηηζέτθα ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Μεζάλσλ ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο (άξζξν 156 παξ. 3β ηνπ Ν. 4412/2016) θαηά ηελ νπνία νη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ
κίαο ζχκβαζεο εθηέιεζεο δεκφζηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη
(«επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:
α) Αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή ζηε δηαθήξπμε, ηε ζχκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
β) Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε λα θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
γ) Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.
δ) Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε.
ε) Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ
ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ
νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο
Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε.
Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν κεηψζεηο
πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα ηελ
αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 17: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 18: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - Τπνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
18.1

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε «πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ
Ν.4412/2016
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18.2

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016 [ επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ]
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

Άξζξν 19: Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αλάδεημε Αλαδφρνπ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.
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Άξζξν 20: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο,
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016) ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε
απηφ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζη φ 2% επί ηνπ
4
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο , εθηφο Φ.Π.Α, ήηνη ζην πνζφ ησλ 1.163,23 ΔΤΡΩ. Οη
εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ,
είηε ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (φπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξ είο
Άξζξν 2 1 : Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο - Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ)
21.1
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.
21.2

Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.

Άξζξν 22: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ.1 πεξ. β ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ
αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ
αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη
λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ή ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο
πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ
πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε
εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο
ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ
ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα
πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
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χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ λ. 4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο , κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη' επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά
ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ

Άξζξν 23: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ

23.1

ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:

α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο
5
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ

23.2

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο
(.Γ..) ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο
ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ,
ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο
ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ
Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π.
Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α θαη β ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ
6
κεηαμχ ηνπο , ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν 4412/2016.

Άξζξν 24: Λφγνη απνθιεηζκνχ -Κξηηήξηα επηινγήο
24.1

Κάζε Οηθνλνκηθφο θνξέαο ή θάζε Έλσζε νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ,
απνθιείεηαη απφ απηφλ, φηαλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο
81 ηνπ Ν.4412/2016 ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/2016.

24.2

Σα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75 θαη 76 ηνπ Ν. 4412/2016 αθνξνχλ:
α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ζε
πεξίπησζε ζπκκεηνρήο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηήο, πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζηελ ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζεο θαη
β) ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε
ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο.

Άξζξν 25: Φάθεινο πξνζθνξάο
Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη,
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:

επί

πνηλή

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα
αθφινπζα:
- α) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
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Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (βιέπεηε άξζξα
105 θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.

Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ).
6
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Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ρνξεγεζέλ απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ '
Άξζξν 26: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο,
απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. ……… απφθαζε Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ.

ΓΑΛΑΣΑ
….. /……. / 2018
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

Πεηξαηάο

-

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

Πεηξαηάο

- 2018

- - 2018

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Σ.Τ.Ν.Γ.

Δημήτριος Κσριακόποσλος

Σταύρος Βεϊόγλοσ
Πολιτικός μητανικός

Πολιτικός μητανικός
ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ

Με ηελ αξηζκφ πξση. 41/2018 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ

Σημειώνεται ότι ο Αριθμόσ πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε ςτο
Μέροσ ΙΙ : Πληροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή ςε επίςημο κατάλογο), είτε ςτο Μέροσ IV :
Κριτήρια Επιλογήσ (Α' Καταλληλότητα) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνησ Δήλωςησ ( ΤΕΥΔ ).
ii
Συμπληρώνονται άλλεσ τυπικέσ προώποθέςεισ που τυχόν απαιτεί η αναθέτουςα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η
φράςη “καθώσ και”.
iii
Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχοσ οικονομικών προςφορών – έλεγχοσ
ομαλότητασ και ακολούθωσ έλεγχοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ). Αν η αναθέτουςα αρχή επιλέξει να μην
εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προςαρμόζει αναλόγωσ την ακολουθούμενη διαδικαςία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ)
ν. 4412/2016).
iv
Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) τησ
παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίεσ προςαρμογέσ ςτη Διακήρυξη.
v
Επιςημαίνεται ότι αν η αναθέτουςα αρχή θεωρήςει ότι προςφορέσ φαίνονται αςυνήθιςτα χαμηλέσ, απαιτεί από
τουσ οικονομικούσ φορείσ να εξηγήςουν την τιμή ή το κόςτοσ που προτείνουν ςτην προςφορά τουσ, εντόσ
αποκλειςτικήσ προθεςμίασ, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηςη τησ ςχετικήσ πρόςκληςησ. Στην
περίπτωςη αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
i

