ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΩΡΗΩ6-ΡΡΩ
ΑΔΑΜ: 20PROC006599260
ΠΡΟΣ :

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλέφ. 861- 3739
Φ.800/38/533
Σ.159
Μυτιλήνη, 22 Απρ 20

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ :

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διαπραγμάτευση για Αγορές Καυσίμων
Κίνησης)

ΣΧΕΤ. :

α.
β.
γ.
δ.

ε.

στ.
ζ.
η.

θ.

ι.
ια.
ιβ.

ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ»
ΠαΔ 8-21/1998//ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο «Περί Προϋπολογισμού ΓΕΣ»
Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
Απόφαση ΑΧΣ 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
92/2009 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο» της αποφ. ΑΧΣ αριθ.
514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις
και μέθοδοι Δοκιμών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της
απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο» της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998,
όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 67/Β/2010)
Ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών
μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»
(Α’ 309)
Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ ΥΦΕΘΑ «Περί
Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β΄ 2300/3-12-2007)
Αριθμ. Πρωτ. : 2/91118/0026/29 Δεκ 10/Υπ. Οικ. /ΓΓΔΠ/Δνση
Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις» (Α’ 112)
Ν.3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημόσιων
Συμβάσεων − Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»
Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία
2009/30/ΕΚ»˙ (ΦΕΚ 501/Β/2012)
Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-14)
./.
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Απόφαση ΑΧΣ 54/2015 «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και
γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών
καυσίμων» (φεκ 462/Β/2016)
Ν.4332/2015 «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας και Τροποποίηση του Ν.4521/2014»
ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
Ν.4368/2016 «Μέτρα Επιτάχυνσης του Κυβερνητικού Έργου και
Άλλες Διατάξεις»
Ν.4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»
Φ.820/7/893186/Σ.681/05 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β
N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
Απόφαση ΑΧΣ 76/2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
που
χρησιμοποιείται
ως
καύσιμο
κινητήρων-Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ 4217/Β/2016 και 241/Β/2017)
Απόφαση ΑΧΣ 77/2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία
2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των
διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513που αφορούν την
τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α
έως 7ε αυτής» (ΦΕΚ 4217/Β/2016)
Απόφαση ΑΧΣ 128/2016 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της
περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο» (ΦΕΚ
3958/Β/2016)
Ν.4508/2017
«Αδειοδότηση
Διαστημικών ΔραστηριοτήτωνΚαταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων»
Ν.4636/19 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ
169)
Ν.4681/2020 «Κύρωση της από 10.2.20 Π.Ν.Π. Κατεπείγουσες
Ρυθμίσεις Επίταξης Ακινήτων για την Αποφυγή Διακινδύνευσης της
Δημόσιας Τάξης και Υγείας (Α’ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π.
«Αναστολή της Υποβολής Αιτήσεων Χορήγησης Ασύλου» (Α’ 45)
και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’74)
Φ.814/219/776306/Σ.490/16 Απρ 20/ΓΕΣ/Γ4 (ΔΙΣΥΔΠ)/2β (ΑΔΑ:
ΩΤΦ46-ΝΝΚ, 20REQ006594808)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «14»/2020
1.

Αφού λάβαµε υπόψη:
α.

Τα (α) έως (ιε) και (ιζ) έως (κδ) σχετικά.
./.

-3-

β.
Τις προβλέψεις των άρθρων 96 του (ιστ) σχετικού και 122 του
(κδ) ομοίου για την άμεση υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη
σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών για τη λειτουργία των Κέντρων Πρώτης
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για
την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές –
προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και
δημόσιας τάξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της Εθνικής Νομοθεσίας.
γ.
Το (κστ) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση τριάντα
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών
(34.615,38 €) για προμήθεια 27.000 λίτρων πετρελαίου (κίνησης) για κάλυψη
συμπληρωματικών αναγκών μηνός Απριλίου 2020 και για μήνα Μάιο 2020
στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών πρώην Στρδο «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ»,
χ. ΜΟΡΙΑ, ν. ΛΕΣΒΟΥ (Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ), προς κάλυψη δαπανών
προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών.
διακηρύσσουμε
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 96 του Ν.4368/16 και λοιπών θεσμικών
κειμένων συναφών με τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, με
αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή συνάγεται
από το υψηλότερο ποσοστό εκπτώσεως, επί τοις %, επί της νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα
Εμπορίου , της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Αιγαίου, για προμήθεια 27.000 λίτρων πετρελαίου (κίνησης) για
κάλυψη συμπληρωματικών αναγκών μηνός Απριλίου 2020 και για μήνα
Μάιο 2020, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών πρώην Στρδο
«ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ», χ. Μόρια, ν. ΛΕΣΒΟΥ, προς κάλυψη δαπανών προσφυγικών –
μεταναστευτικών ροών προϋπολογισθείσης δαπάνης τριάντα τεσσάρων
χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (34.615,38 €).
2.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4681/20, η
δαπάνη απαλλάσσεται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α., το Ε.Φ.Κ.,
καθώς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση σύμφωνα με το
(κε) σχετικό.
2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής σε έντυπη μορφή των
προσφορών στη διεύθυνση της Λόχος Στρατηγείου 98 Ανωτέρας Διοίκησης
Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) (ΛΣ/98 ΑΔΤΕ, Στρδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ»,
Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ 81100) ορίζεται η 24 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09:00 προ μεσημβρίας. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Αργότερα την ίδια ημέρα θα ελεγχθούν, επίσης, οι φάκελοι οικονομικών
προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3.

Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
./.

-44. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο Παράρτημα «Α», εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά, των κείµενων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
5. Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, που καθορίζει η
παρούσα διακήρυξη, όπως στο Παράρτημα «Α».
6. Τα αιτήµατα συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να υποβάλλονται στην παραπάνω διεύθυνση
του ΛΣ/98 ΑΔΤΕ. Τα παραπάνω αιτήματα να υποβάλλονται αποκλειστικά στην
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών, που καθορίζονται στο (ιθ) σχετικό. Ο
ΛΣ/98 ΑΔΤΕ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα, που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο
άλλο από τον ως άνω περιγραφόμενο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της
ΛΣ/98 ΑΔΤΕ, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
7. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτησή της παρούσας
διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
8. Η ΑΣΔΕΝ και η 98 ΑΔΤΕ, προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν
(υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
9. Χειριστής θέματος: ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΖ) Πέτρος Γιαννακόπουλος, Αξκός
4ου Γρ./ΛΣ/98 ΑΔΤΕ, τηλ 22510-33739, φαξ 22510-43692 e-mail: str-98-adtegepd1@army.gr.
Λγός (ΠΖ) Καζάζης Γρηγόριος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
ΕΠΟΠ Επχίας (ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για Προμήθεια 27.000 Λίτρων Πετρελαίου
[Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για κάλυψη συμπληρωματικών αναγκών
μηνός Απριλίου 20 και για μήνα Μάιο 2020, στη Δομή Φιλοξενίας
Προσφυγών – Μεταναστών ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΔΟ «ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» χ. ΜΟΡΙΑ ν.
ΛΕΣΒΟ, προς Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών
Προϋπολογισθείσης Δαπάνης Τριάντα Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Δέκα
Πέντε Ευρώ και Τριάντα Οκτώ Λεπτών (34.615,38 €)]

./.

-5ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη 1, ΤΚ: 81100, τηλ. 251352100, email: pv@pvaigaiou.gov.gr
Δήμος Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81 100, e-mail:
grafeiotypou@mytilene.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ: 10671,
τηλ. 210 3387104, φαξ 210 3622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100, φαξ
22510 23275 email: chamber@les.forthnet.gr
Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ4 - ΔΟΙ
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ - ΔΟΙ
98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ - ΔΕΜ - ΔΟΙ
ΛΣ/98 ΑΔΤΕ

./.

ΛΟΥΟ ΣΡΏΣΔΓΒΕΟΤ
98 ΏΝΧΣΒΡΏ ΑΕΟΕΚΔΔ
ΣΏΓΜΏΣΧΝ ΒΘΝΟΦΤΛΏΚΔ
4ν ΓΡΏΦΒΕΟ
22 Ώπξ 20
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ «Ώ» ΣΔ
Φ.800/38/533/.159

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 27.000
ΛΙΣΡΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟ
ΜΗΝΑ ΜΑΨΟ 2020 ΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΠΡΟΦΤΓΧΝ - ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΠΡΧΗΝ ΣΡΓΟ
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΗ», Υ. ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΔΒΟΤ, ΠΡΟ
ΚΑΛΤΦΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ –
ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΧΝ ΡΟΧΝ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΡΙΑΝΣΑ
ΣΔΑΡΧΝ ΥΙΛΙΑΓΧΝ ΔΞΑΚΟΙΧΝ ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ
ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΧΝ (34.615,38 €)

Πεξηερφκελα
ΒΞΧΦΤΛΛΟ ΑΕΏΚΔΡΤΞΔ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ 27.000 ΛΕΣΡΧΝ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ
[ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ ΚΕΝΔΔ ΓΕΏ ΚΏΛΤΦΔ ΤΜΠΛΔΡΧΜΏΣΕΚΧΝ ΏΝΏΓΚΧΝ ΜΔΝΟ
ΏΠΡΕΛΕΟΤ 2020 ΚΏΕ ΓΕΏ ΜΔΝΏ ΜΏΨΟ 2020 ΣΔ ΑΟΜΔ ΦΕΛΟΞΒΝΕΏ ΠΡΧΔΝ ΣΡΑΟ
«ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», Υ. ΜΟΡΕΏ Ν. ΛΒΐΟΤ, ΠΡΟ ΚΏΛΤΦΔ ΑΏΠΏΝΧΝ ΠΡΟΦΤΓΕΚΧΝ –
ΜΒΣΏΝΏΣΒΤΣΕΚΧΝ ΡΟΧΝ, ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΕΘΒΕΔ ΑΏΠΏΝΔ ΣΡΕΏΝΣΏ ΣΒΏΡΧΝ
ΥΕΛΕΏΑΧΝ ΒΞΏΚΟΕΧΝ ΑΒΚΏ ΠΒΝΣΒ ΒΤΡΧ ΚΏΕ ΣΡΕΏΝΣΏ ΟΚΣΧ ΛΒΠΣΧΝ (34.615,38 €)
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο
Βπσλπκέα
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα
Κσδηθφο ΝUTS
ΣειΫθσλν
Φαμ
Διεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν
Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο
Γεληθά Αηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν (URL)
Αηεχζπλζε ηνπ πξνθέι αγνξαζηά ζην δηαδέθηπν
(URL)

Λ/98 ΏΑΣΒ
ηξδν «ΜΏΤΡΟΜΕΥΏΛΔ»
Παγαλά Μπηηιάλεο
81100
ΒιιΪδα
GR 411
2251033739
2251043692
str-98-adte-gepd1@army.gr
ΠΫηξνο Γηαλλαθφπνπινο
http://www.army.gr/
http://www.army.gr/

1.1.1 Δέδνο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο
Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά εέλαη ν Λφρνο ηξαηεγεένπ ηεο 98 ΏλσηΫξαο Αηνέθεζε
ΣαγκΪησλ Βζλνθπιαθάο (ΏΑΣΒ), ε νπνέα εέλαη ΏλεμΪξηεηε ΤπνκνλΪδα Βλφπισλ
ΑπλΪκεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Βζληθάο Άκπλαο (ΤΠΒΘΏ) θαη αλάθεη ζηελ 98 ΏλσηΫξα
Αηνέθεζε ΣαγκΪησλ Βζλνθπιαθάο (ΏΑΣΒ).
1.1.2 Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.1
Δ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο εέλαη ε Άκπλα.
1.1.3 ΒθαξκνζηΫν εζληθφ δέθαην εέλαη ην ειιεληθφ θαη ηδηαέηεξα ην αλαθεξφκελν ζηελ
παξΪγξαθν 1.4 ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο. πγθεθξηκΫλα, ιάθζεθαλ ππφςε νη
πξνβιΫςεηο ησλ Ϊξζξσλ 96 ηνπ Ν.4412/2016 ζρεηηθνχ θαη 122 ηνπ Ν.4636/19 γηα ηελ
Ϊκεζε πινπνέεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκάζεηαο
αγαζψλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ ΚΫληξσλ Πξψηεο Τπνδνράο (ΚΒ.Π.Τ.) θαη ησλ ΚΫληξσλ
Τπνδνράο θαη Σαπηνπνέεζεο (Κ.Τ.Σ.) κε ηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ρσξέο
δεκνζέεπζε πξνθάξπμεο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ θΪιπςε θαηεπεέγνπζαο θαη
απξφβιεπηεο αλΪγθεο (κεηαλαζηεπηηθΫο – πξνζθπγηθΫο ξνΫο) ιακβαλνκΫλσλ ππφςε
ησλ ιφγσλ εζληθάο αζθΪιεηαο θαη δεκφζηαο ηΪμεο, θαηΪ παξΫθθιηζε θΪζε Ϊιιεο δηΪηαμεο
ηεο Βζληθάο Ννκνζεζέαο
1.1.4 ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο 2
Λφρνο ηξαηεγεένπ ηεο 98 ΏλσηΫξαο Αηνέθεζε ΣαγκΪησλ Βζλνθπιαθάο (ΏΑΣΒ)
[ηξδν «ΜΏΤΡΟΜΕΥΏΛΔ», Παγαλά Μπηηιάλεο, ΣΚ 81100, Μπηηιάλεο λ. ΛΫζβνπ (Κσδηθφο
NUTS GR 411)].

1

2

Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
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1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε
1.2.1

Δέδνο δηαδηθαζέαο
Δ δηαπξαγκΪηεπζε ζα δηεμαρζεέ κε ηηο πξνβιΫςεηο ηνπ Ν.4412/16.

1.2.2 Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο3
ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην ΓΒ (ΔΦ 1.011-70100.000.00). Δ δαπΪλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Λνγαξηαζκφ Δμφδσλ ΑΛΔ 241.03-01.001 ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋηνπο 2020, αξκνδηφηεηαο ΓΒ/Γ4
(ΑΕΤΑΠ).
1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο
Ώληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα 27.000 ιέηξσλ πεηξειαένπ
(πξνκάζεηα πεηξειαένπ θέλεζεο γηα θΪιπςε ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαγθψλ κελφο
Απξηιένπ 2020 θαη γηα κάλα ΜΪην 2020 γηα αλΪγθεο πξνζθπγηθψλ – κεηαλαζηεπηηθψλ
ξνψλ ζηε δνκά θηινμελέαο πξψελ ηξδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», ΜΟΡΕΏ, λ. ΛΒΐΟΤ).
1.3.1

1.3.2 Σν πξνο πξνκάζεηα εέδνο θαηαηΪζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ
Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) : 09134100-8.
1.3.3 Σα θξηηάξηα επηινγάο ηα νπνέα αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε
επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα θαη ηελ
ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε
εθαξκφδνληαη ζε ππνβΪιινληεο πξνζθνξΪ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016.
1.3.4 Δ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ πξνυπνινγηζζεέζεο
δαπΪλεο ηξηΪληα ηεζζΪξσλ ρηιηΪδσλ εμαθνζέσλ δΫθα πΫληε επξψ θαη ηξηΪληα νθηψ
ιεπηψλ (34.615,38 €).
1.3.5

Δ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη γηα ην κάλα Απξέιην θαη ΜΪην 2020.

1.3.6 Ώλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο
ζχκβαζεο θαη ιεπηνκεξεέο ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκΫλσλ δέδνληαη ζηα ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ
«Ε» θαη «ΕΕ» αληέζηνηρα ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κΫξε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
1.3.7 Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο, κφλν βΪζεη ηεο ηηκάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ
Ϊξζξσλ 86 θαη 90 ηνπ Ν. 4412/2016. Βηδηθφηεξα: Γηα ηελ αλΪδεημε πξνκεζεπηά θξηηάξην
θαηαθχξσζεο εέλαη ε ρακειφηεξε ηηκά ζε επξψ, πνπ ζα πξνθχπηεη κεηΪ ηελ πνζνζηηαέα
Ϋθπησζε- επέ ηνηο εθαηφ (%) - επέ ηεο εθΪζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελεο, κΫζεο ιηαληθάο
ηηκάο πψιεζεο ηνπ πεηξειαένπ θέλεζεο, φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ηα Αειηέα
Πηζηνπνέεζεο Ληαληθάο Σηκάο Τγξψλ Καπζέκσλ ηεο ΠεξηθΫξεηαο ΐνξεένπ Ώηγαένπ
(ειεθηξνληθά ζειέδα: www.pvaigaiou.gov.gr), θαηΪ ηελ εκΫξα παξΪδνζεο απηνχ. Σν
παξαπΪλσ πνζνζηφ Ϋθπησζεο δελ κπνξεέ λα εέλαη αξλεηηθφ.

3

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
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1.3.8 Βπηζεκαέλεηαη φηη νη ηειηθΫο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ δελ εέλαη
δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξέβεηα – φπσο ηειηθΪ ζα δηακνξθσζνχλ θαηΪ ηελ
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο εμαξηψληαη απφ ηελ απμνκεέσζε ηεο ηηκάο ηνπ πεηξειαένπ
θέλεζεο, θαζψο θαη απφ ηηο αλΪγθεο ησλ Τπεξεζηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζάο ηεο.
1.4 Θεζκηθφ πιαέζην
1.4.1 Δ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη
ηδέσο4:
- ηνπ λ. 4412/2016 (Ώ' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
- ηνπ λ. 4314/2014 (Ώ' 265)5, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Ώ' 267) «Γηαρείξηζε,
έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007 -2013»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Ώ' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ
π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,
- ηεο παξ. Γ ηνπ Ν. 4152/2013 (Ώ' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Ώ‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
- ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Ώ 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,6
- ηνπ λ. 4013/2011 (Ώ‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Ώ‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
- ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Ώ΄150)7
- ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (ΐ΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Βζσηεξηθψλ8
- ηνπ λ. 3548/2007 (Ώ‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
4

5
6
7
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Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου
379,
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- ηνπ λ. 3310/2005 (Ώ' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεέα ηνπ Β..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο
82/1996 (Ώ' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»9, ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
ΏλΪπηπμεο θαη Βπηθξαηεέαο κε αξ. 20977/2007 (ΐ‟ 1673) ζρεηηθΪ κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ
κε αξηζκ.1108437/2565/ΑΟ/2005 (ΐ΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”,
- ηνπ λ. 2859/2000 (Ώ‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
- ηνπ λ.2690/1999 (Ώ' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15,
- ηνπ λ. 2121/1993 (Ώ' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Ώ' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
- ηνπ π.δ. 80/2016 (Ώ΄145) “ΏλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΑηαηΪθηεο”
- ηεο κε αξ. 57654 (ΐ‟ 1781/23.5.2017) Ώπφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη
ΏλΪπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο»
- ηεο κε αξ. 56902/215 (ΐ' 1924/2.6.2017) Ώπφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη
ΏλΪπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,
- ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε
ηεο παξνχζαο θαη εηδηθφηεξα αλαθΫξνληαη ζηα ζρεηηθΪ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ
αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ.
- Οη πξνβιΫςεηο ησλ Ϊξζξσλ 96 ηνπ (ηζη) ζρεηηθνχ θαη 122 ηνπ (θδ) νκνένπ γηα ηελ Ϊκεζε
πινπνέεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκάζεηαο
αγαζψλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ ΚΫληξσλ Πξψηεο Τπνδνράο (ΚΒ.Π.Τ.) θαη ησλ ΚΫληξσλ
Τπνδνράο θαη Σαπηνπνέεζεο (Κ.Τ.Σ.) κε ηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ρσξέο
δεκνζέεπζε πξνθάξπμεο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ θΪιπςε θαηεπεέγνπζαο θαη
απξφβιεπηεο αλΪγθεο (κεηαλαζηεπηηθΫο – πξνζθπγηθΫο ξνΫο) ιακβαλνκΫλσλ ππφςε
ησλ ιφγσλ εζληθάο αζθΪιεηαο θαη δεκφζηαο ηΪμεο, θαηΪ παξΫθθιηζε θΪζε Ϊιιεο
δηΪηαμεο ηεο Βζληθάο Ννκνζεζέαο.
1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαπξαγκΪηεπζεο
1.5.1 Δ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 24 Απξηιένπ
2020 θαη ψξα 09:00 κκ.
1.5.2 Δ δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ηελ 24
Απξηιένπ 2020, εκΫξα Παξαζθεπά θαη ψξα 09:00 κκ.
9

Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
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1.6 Γεκνζηφηεηα
1.6.1 Γεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν 10
1.6.2.1
Δ δηαθάξπμε θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Αηαθάξπμεο
θαηαρσξάζεθαλ ζην Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Μεηξψν Αεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΔΜΑΔ) 11,
αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ
ΑΕΏΤΓΒΕΏ) θαη θαηαρσξάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε
δηεχζπλζε (URL) : www.army.gr, ζηηο 22 Απξηιένπ 2020 .
1.7

ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη:

1.7.1 ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ
κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην
ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ ηνπ λ. 4412/2016. Δ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε
ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ
εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο12 .
1.7.2 δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα
ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ.
1.7.3 ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο.
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Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Η παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο
2.1.1

Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο13 εέλαη ηα αθφινπζα:
1.

Σν ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Αάισζεο [ΣΒΤΑ]

2.
Οη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην
ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ
3.
Δ παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηα Παξαξηάκαηα14 πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο
4.
2.1.2

Σν ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο15

Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο

2.1.2.1
Δ Αηαθάξπμε κε ην ζχλνιν ησλ ΠαξαξηεκΪησλ ηεο δηαηέζεληαη
ζηα γξαθεέα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο.
2.1.2.2
ΒπηβΪιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο νη θΪησζη απαηηάζεηο
«Βρεκχζεηαο»16 κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα ησλ πιεξνθνξηψλ
ησλ αλσηΫξσ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο :
2.1.2.2.1
Ο πΪξνρνο ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη
ηπρφλ ππεξγνιΪβσλ, θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθεέιεη λα ηεξεέ απφξξεηεο
νπνηαζδάπνηε θχζεο θαη εέδνπο πιεξνθνξέεο πνπ πεξηΫξρνληαη ζε απηφλ, ηπραέα ά Ϋλεθα
ηεο εθηειΫζεσο ηεο πξνκάζεηαο πνπ ζα αλαιΪβεη.
2.1.2.2.2
Δ ππνρξΫσζε απηά θαηαιακβΪλεη θαη ην πΪζεο
θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ ππεξγνιΪβσλ. Ο πΪξνρνο
ππεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη θΪπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο γηα
ζθνπφ Ϊιινλ απφ ηνλ αλαγθαέν γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη
13

14

15

16

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ

Δ Ώ.Ώ. πεξηγξΪθεη ξεηΪ ηα παξαξηάκαηα ηεο ζχκβαζεο (ιρ ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, εηδηθά ζπγγξαθά
ππνρξεψζεσλ, ππνδεέγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππΪξρνπλ)
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ
αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ
ευχζρειασ τθσ Α.Α.

Ν.4412/16, Ϊξζξν 21
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λα γλσζηνπνηεέ θΪπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο ζε νπνηνλδάπνηε Ϊιινλ, ηξέην
θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξέζθνληαη ζε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επαγγεικαηηθά
εμΪξηεζε απφ ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο εθηειεζηηθάο ζχκβαζεο. Δ
απνθΪιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδάπνηε ηξέην πξφζσπν ζα πξΫπεη λα γέλεηαη
εκπηζηεπηηθΪ θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
2.1.2.2.3
ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο
παξ. 2.1.2.2, ε ΏΏ δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηελ επαλφξζσζε θΪζε δεκέαο ηεο.
2.1.2.2.4
Βθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη
πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε
ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο
πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο.
2.1.2.2.5
Αελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο
ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη
ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο.
2.1.2.2.6
Σν δηθαέσκα πξφζβαζεο ζηα Ϋγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ
Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ αζθεέηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ
πξψηνπ ηνπ ΠΑ 28/2015 (Ώ 34).
2.1.2.3
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα ηεξάζεη
εκπηζηεπηηθΪ θαη λα κε γλσζηνπνηάζεη ζε ηξέηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε
ζπγθαηΪζεζε ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο (ΏΏ), ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ά πιεξνθνξέεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηΪ. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δηαζθαιέδνπλ ηελ ηάξεζε ησλ
απαηηάζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπο θαη θΪζε Ϊιιν ηξέην
πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηΪ ηελ αλΪζεζε ά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ
θαηΪ ηελ παξαιαβά ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβΪιιεη ππεχζπλε δάισζε ηνπ λ.
1599/1986 κε ηελ νπνέα δειψλεη ηα αλσηΫξσ.17
2.1.2.4
ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ
απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ εγγξΪθσο θαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα18.
2.1.3

Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ

2.1.3.2
Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα
παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα
κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ
πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο19:
2.1.3.2.1
φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο
πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ
17

18
19

Άξζξν 22 παξ. 1, Ϋθην εδΪθην λ. 4412/2016 «Δλαπόθεηηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ απαηηνύλ, άιια
κέζα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, λα αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή
έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 341 ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο. Δθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή έθζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
ρξήζε άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο
παξνύζαο παξαγξάθνπ»
Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ά ελ κΫξεη ζχληαμεο ησλ εγγξΪθσλ ζε Ϊιιε γιψζζα
Ρρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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ην αξγφηεξν 4 εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ
πξνζθνξψλ,
2.1.3.2.2

φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη

ζεκαληηθΫο αιιαγΫο.
2.1.3.3
Δ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο
ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ αιιαγψλ.

ζα

εέλαη

αλΪινγε

κε

ηε

2.1.3.4
ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά
δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη
παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ20.
2.1.3.5
ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο
ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαπξαγκαηεπφκελνη παξΫρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλνλ
φηαλ απηΫο εέηε δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπά ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο
ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο, κεηΪ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο εέηε
δεηνχληαη απ‟ επζεέαο απφ ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά. Ώπφ ηηο δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο
παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλνλ εθεέλεο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα. ηελ πεξέπησζε απηά ε
παξνρά δηεπθξηλέζεσλ εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνςάθην πΪξνρν ππεξεζηψλ θαη
ππνρξενχηαη επέ πνηλά απνξξέςεσο ηεο πξνζθνξΪο λα ηελ παξΪζρεη θαη δελ ζεσξεέηαη
αληηπξνζθνξΪ.
2.1.4 Γιψζζα
2.1.4.1

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά

2.1.4.2

Σπρφλ ελζηΪζεηο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα.

γιψζζα.

2.1.4.3
Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα
ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ
ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε
πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188)21. ΒηδηθΪ,
ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ
ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο
λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ
ην Ϋγγξαθν. 22 .
2.1.4.4
Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά
γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα
αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188).ΒηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ
Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα
20
21

22

Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε
απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.23
2.1.4.5
ΒλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα - εηαηξηθΪ ά
κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα, ρσξέο
λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά.
2.1.4.6
ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη
κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα 24.
2.1.5 Δγγπάζεηο25
2.1.5.1
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1.
εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Βλσζεο
ά ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Α θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην
Β.Σ.Ώ.Ώ. - Σ.Μ.Β.Α.Β. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Ααλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ώλ ζπζηαζεέ
παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Ααλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα.
2.1.5.2
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ.
2.1.5.3
Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεέα: α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ
νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη)
ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Ώ.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ
νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ
γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο,
θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ
θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ26, ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ
εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο
ζχκβαζεο.
2.1.5.4
Δ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο.
2.2

Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο
2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο

23
24
25
26

Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2.2.1.1
Αηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ
θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε:
2.2.1.1.1

θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο,

2.2.1.1.2

θξΪηνο-κΫινο

ηνπ

Βπξσπατθνχ

Οηθνλνκηθνχ

Υψξνπ (Β.Ο.Υ.),
2.2.1.1.3
ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη
ηε Α, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα
Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη
2.2.1.1.4
ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ
πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο
ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 27
2.2.1.2
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη
ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά
κνξθά28 γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο29.
2.2.1.3
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο
αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.30
2.2.2 Λφγνη απνθιεηζκνχ31
Ώπνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο
ζχκβαζεο (δηαπξαγκΪηεπζε) πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην
πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα
κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.2.1
ηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε32 θαηαδηθαζηηθά
απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
27

28
29

30
31
32

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
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α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη
ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42),
β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ
ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ
Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΒΒ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο
22αο Ενπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΒΒ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ
δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,
γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ
κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΒΒ C
316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Ώ΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε
ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο
απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ενπλένπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά
ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,
ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο
2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ
2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο
γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηέαο (ΒΒ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά
λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Ώ΄ 166),
ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ,
φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη
ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Ώπξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο
εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΒΒ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (Ώ΄
215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο
βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο
απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ.
2.2.2.1.1
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο
(Β.Π.Β.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ
εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο.

μεταβολισ, να θζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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2.2.2.1.2
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ε
ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη
ζε φια ηα κΫιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ.
2.2.2.1.3
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηα κΫιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 33.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζη) ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ
δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ
ηελ εκεξνκελέα ηεο θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απφθαζε. 34
2.2.2.2

ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :

α) φηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ
ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ
δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο
ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά/θαη
β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια
κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά
θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο.
Ώλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ
ζηελ ΒιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε.
Αελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο
θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ
δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα
ηελ θαηαβνιά ηνπο35.
ά/θαη
γ) ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα
θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ
δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο
πξνζθνξΪο: αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα
ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ
ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Α1632/2011 (ΐ΄ 266), φπσο
εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο
πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζέαο γηα
παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο
33

34
35

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄
θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ. 36
2.2.2.3
α) Καη' εμαέξεζε, επέζεο, ν πξνζθΫξσλ δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.2.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο
φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ
θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ
νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη
κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ
ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.
2.2.2.4.
Ώπνθιεέεηαη37 απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:
(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2
ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201638,
(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά
εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην
δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Δ
αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε
κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο
ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ
ιεηηνπξγέαο39,
(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην
ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο
κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
(δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ
Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε
Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,
(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ
πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο

36
37

38

39

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
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ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα
ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,
(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε
πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ
ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη
θαη‟ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο
πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα
ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ
ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ
επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,
(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην
νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ
ζηεξεέ ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη
θαηαιακβΪλεη ηε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.
ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ε) ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ
Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ
εκεξνκελέα ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 40
Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν
νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο
παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΫλα ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα
εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε
ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο .
2.2.2.5.
Αελ απνθιεέεηαη πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο απφ ηε
ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εΪλ ζπληξΫρνπλ νη
πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)41.
2.2.2.6.
Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη
φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα
απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο

40
41

Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
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2.2.2.7.
ΠξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.2.1, 2.2.2.2 γ)42 θαη 2.2.2.4 κπνξεέ
λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα
λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθΪζαξζε). ΒΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ
απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο
πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Ώλ ηα κΫηξα θξηζνχλ
αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο.
Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε
ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο
ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ
δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 43.
2.2.2.8. Δ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ
επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.9. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά
ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ
απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Κξηηάξηα Δπηινγάο44
2.2.3

Καηαιιειφηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο45

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη λα αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη
εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη
εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην
ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ
θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ)
ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Α, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ
Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη
εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ
ΒιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην ΐηνηερληθφ ά Βκπνξηθφ ά
ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηάξην46.

42
43
44

45
46

Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
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2.2.4

Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα47

ζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ
παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνρξενχληαη λα
ππνβΪινπλ ζηνηρεέα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειΪρηζηνο κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηΪ
ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα (2016, 2017 θαη 2018) απφ εκεξνκελέα ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνράο / πξνζθνξΪο), ζηνλ ηνκΫα δξαζηεξηνηάησλ πνπ απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο
ζχκβαζεο, εέλαη ηνπιΪρηζηνλ έζνο κε ην 50% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κΫγηζηεο αμέαο.
ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο πΪξνρνο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα κηθξφηεξν
ρξνληθφ δηΪζηεκα, ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ Ϋλαξμε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, ζα
πξΫπεη λα εέλαη αλαινγηθΪ ηνπιΪρηζηνλ έζνο κε ην 50% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο
κΫγηζηεο αμέαο ζχκβαζεο.
2.2.5

Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα48

ζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δειψλνπλ :
α)
ηηο θπξηφηεξεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ πνπ Ϋρνπλ εθηειΫζεη θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ηεο ηειεπηαέαο ηξηεηέαο 49
β)
ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά ηερληθνχο θνξεέο, ηδέσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ δηαζΫηνπλ ,
γ)
ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζΫηνπλ θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλνπλ
γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηα κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο
47

48

49

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ
εργαςιϊν 243.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλληλόtητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν
πριν από τθν τελευταία τριετία
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δ)
ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ θαη αλέρλεπζεο
θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ δηαζΫηνπλ
ε)

κΫηξα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο

ζη)
ην κΫζν εηάζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα Ϋηε
2.2.6 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ
2.2.6.1 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο
νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.4) θαη ηα ζρεηηθΪ κε
ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5), λα ζηεξέδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο 50.
ηελ πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ηνπο αλαγθαένπο
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
νπνέσλ ζηεξέδνληαη.
2.2.6.2 ηαλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ
θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθάξπμε
νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ
ζηνπο νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 51.
2.2.6.3 Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ
λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ 52.
2.2.7

Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο
2.2.7.1

Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ
θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.2 θαη β)
πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3, 2.2.4 θαη 2.2.5 ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 ΣππνπνηεκΫλν
Έληππν Τπεχζπλεο Αάισζεο (ΣΒΤΑ) (ΐ/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΠαξΪξηεκα ΕΕΕ, ην νπνέν απνηειεέ
ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΒΤΑ53 θαηαξηέδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο βΪζεη ηνπ
ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο Ώ ηεο Ώπφθαζεο 158/2016 ηεο ΒΏΏΑΔΤ θαη
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο
Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 15/2016 (ΏΑΏ: ΧΥ0ΓΟΞΣΐ-ΏΚΔ). Σν ΣΒΤΑ ζε επεμεξγΪζηκε
κνξθά εέλαη αλαξηεκΫλν ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΒΏΏΑΔΤ (www.eaadhsy.gr) θαη
(www.hsppa.gr ).

50

51
52
53

Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
Η απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ
πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ
θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ,
ππνβΪιιεηαη Ϋλα ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Αάισζεο (ΣΒΤΑ), ην νπνέν
ππνγξΪθεηαη, ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεη κφλν ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.2.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ
εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο
εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο
ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Αάισζεο ( ΣΒΤΑ),
ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο.
2.2.7.2

ΏπνδεηθηηθΪ κΫζα54

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο
ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.6, θξέλνληαη θαηΪ ηελ
ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ.
4412/201655.
ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθφ 2.2.6. ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο
ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.2 ηεο
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη
2.2.3- 2.2.6)56.
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ
νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2.1, 2.2.2.2 θαη 2.2.2.457.
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα
αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ58.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.2
νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ
δηθαηνινγεηηθΪ59:
54

55
56
57

58
59

Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.2.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
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α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.2.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά
δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη
εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη
πξνυπνζΫζεηο. Δ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα
κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά
ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ
θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.2.1,
β) γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.2.260 θαη 2.2.2.461 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη
απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο θαη επηπιένλ ππεύζπλε
δήισζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα
θαηαβάιεη εηζθνξέο.
Βηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΒιιΪδα, ηα
πηζηνπνηεηηθΪ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά
δηαρεέξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, εθδέδνληαη απφ ην αξκφδην
Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν
δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε εθδέδεηαη απφ ην νηθεέν Πξσηνδηθεέν
ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε
κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην Γ.Β.Μ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο,
σο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ. Σα θπζηθΪ πξφζσπα (αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ πξνζθνκέδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε ζΫζεσο ζε εθθαζΪξηζε.
Δ κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο
εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΒιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο απνδεηθλχεηαη κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο
πιαηθφξκαο ηεο ΏλεμΪξηεηεο Ώξράο Αεκνζέσλ Βζφδσλ62.
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1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και
ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ
τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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Ώλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ
ά φπνπ ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο
παξαγξΪθνπ 2.2.2.4, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε
βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ
ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο,
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ
νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο
παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη
ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.2.4.
Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.2.4 ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν
ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.2.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε
Αηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Βπηζεψξεζεο Βξγαζηαθψλ ρΫζεσλ,
απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο
ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.
δ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.2.8. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα
φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ.
4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ
Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ
νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ
θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη
αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε
πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα
αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ
απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο.63
Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΒιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο
ζην ΐηνηερληθφ ά Βκπνξηθφ ά ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηάξην θαη θσηναληέγξαθν ησλ αδεηψλ
ιεηηνπξγέαο, νη νπνέεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ηζρχ ά λα βεβαηψλεηαη εγγξΪθσο απφ
ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξΫα ε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγέαο ηεο ελ ιφγσ επηρεέξεζεο.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο
παξαγξΪθνπ 2.2.4 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηνηρεέα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειΪρηζηνο
κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα (2016, 2017 θαη 2018) απφ εκεξνκελέα
ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο / πξνζθνξΪο), ζηνλ ηνκΫα δξαζηεξηνηάησλ πνπ
63

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
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απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, εέλαη ηνπιΪρηζηνλ έζνο κε ην 50% ηνπ χςνπο ηεο
εθηηκψκελεο κΫγηζηεο αμέαο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο πΪξνρνο
ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηΪζηεκα, ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ
απφ ηελ Ϋλαξμε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, ζα πξΫπεη λα εέλαη αλαινγηθΪ ηνπιΪρηζηνλ έζνο
κε ην 50% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κΫγηζηεο αμέαο ζχκβαζεο.
ΒΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα βΪζηκν ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα
αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
ηνπ επΪξθεηα κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν Ϋγγξαθν.64
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο
πξνζθνκέδνπλ, ζηνλ θΪθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ην ζχλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.565
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε
λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ,
πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΒΚ, ζπγθξφηεζε Α.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε
Ώ.Β., θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Ώπφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα
πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα
ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο,
θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ.
Β.6. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο 66 πνπ
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ
νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα
πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην
νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε
ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.
Δ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο ά ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ
ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο
θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη
απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθάο ηνπο.
Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα
παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη
64
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Η καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ.
4412/2016.
Β.8. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο
Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.6 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε
δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ
θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.67
2.3

Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο
2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο68

Κξηηάξην αλΪζεζεο69 ηεο χκβαζεο70 εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο71.
Βηδηθφηεξα: Γηα ηελ αλΪδεημε πξνκεζεπηά θξηηάξην θαηαθχξσζεο εέλαη
ε ρακειφηεξε ηηκά ζε επξψ, πνπ ζα πξνθχπηεη κεηΪ ηελ πνζνζηηαέα Ϋθπησζε- επέ ηνηο
εθαηφ (%) - επέ ηεο εθΪζηνηε λφκηκα δηακνξθνχκελεο, κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο πψιεζεο ηνπ
πεηξειαένπ θέλεζεο, φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ηα Αειηέα Πηζηνπνέεζεο Ληαληθάο
Σηκάο Τγξψλ Καπζέκσλ ηεο ΠεξηθΫξεηαο ΐνξεένπ Ώηγαένπ (ειεθηξνληθά ζειέδα:
www.pvaigaiou.gov.gr), θαηΪ ηελ εκΫξα παξΪδνζεο απηνχ. Σν παξαπΪλσ πνζνζηφ
Ϋθπησζεο δελ κπνξεέ λα εέλαη αξλεηηθφ.
2.4

ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ
2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ

2.4.1.1
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο
πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα «Ε» ηεο Αηαθάξπμεο, γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζέεο.
2.4.1.2

Αελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο.

2.4.1.3
Δ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά
πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ςεθηαθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν.
ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο
ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο
ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο72.
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Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ

Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016
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2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ
2.4.2.1.
ζνη επηζπκνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζε δηαδηθαζέα
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ, επέ απνδεέμεη, πξνζθνξΪ ά αέηεζε
ζπκκεηνράο, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.
2.4.2.2.
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζε
δχν αληέηππα (πξσηφηππν θαη αληέγξαθν) εέηε (β) κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά πξνο ηελ
αλαζΫηνπζα αξρά, εέηε (γ) κε θαηΪζεζά ηνπο ζην Λ/98 ΏΑΣΒ. ε πεξέπησζε
ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο ά θαηΪζεζεο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, νη θΪθεινη πξνζθνξΪο
γέλνληαη δεθηνέ εθφζνλ πεξηΫιζνπλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ
εκεξνκελέα θαη, φπσο νξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1.5.1 ηεο παξνχζαο. Δ αλαζΫηνπζα αξρά
δελ θΫξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιεέςεηο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ νχηε γηα θαζπζηεξάζεηο ζηελ Ϊθημά ηνπο. Αελ ζα
παξαιεθζνχλ θΪθεινη ά Ϊιια Ϋγγξαθα απφ νπνηνδάπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηΪζηεκα, αθφκα
θη αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά εηδνπνηεζεέ εγθαέξσο. ηελ εμσηεξηθά πιεπξΪ φισλ ησλ
θαθΫισλ ηεο πξνζθνξΪο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα παξαθΪησ:
α.

Δ ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΏ».

β.

Δ

πιάξεο

ηδηφηεηα

ηεο

γ.

Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο.

αλαζΫηνπζαο

αξράο

(ΜνλΪδα/ηξαηησηηθά Τπεξεζέα).

δ.

Δ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο.

ε.
Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα [επσλπκέα, δηεχζπλζε
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ
ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ (ζε πεξέπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμέαο πξΫπεη λα
αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα απηΪ γηα φια ηα κΫιε ηεο)].
ΑΕΏΚΔΡΤΞΔ Νν: «14»/2020
ΦΏΚΒΛΟ ΠΡΟΦΟΡΏ ΓΕΏ ΣΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ
ΣΔ ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ ΜΒ ΣΕΣΛΟ:
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 27.000 ΛΙΣΡΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΗΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΨΟ 2020, ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ –
ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΠΡΧΗΝ ΣΡΓΟ
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΗ», ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΔΒΟΤ, ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΗ ΓΑΠΑΝΗ
ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΑΡΧΝ ΥΙΛΙΑΓΧΝ ΔΞΑΚΟΙΧΝ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΙ
ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΧΝ (34.615,38 €)
ΏΦΟΡΏ Β …………………….. (ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν αλάινγα κε ηα
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή)
ΏΝΏΘΒΣΟΤΏ ΏΡΥΔ: ………………….
ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΤΠΟΐΟΛΔ ΠΡΟΦΟΡΏ:…./…../2020
ΚΏΣΏΛΔΚΣΕΚΔ ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΤΠΟΐΟΛΔ ΠΡΟΦΟΡΏ:…./…../2020
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«Να κελ αλνηρζεέ απφ ηελ ηαρπδξνκηθά ππεξεζέα ά ηελ γξακκαηεέα»
Γηεπθξέλεζε: Αελ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θΪθεινη, νη νπνένη
εέλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξέο λα αθάζνπλ έρλε.
Σπρφλ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη λα αλαγξΪθνπλ επέ απηψλ αλ ηπρφλ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθΪ
ζπκκεηνράο ά ζηνηρεέα ηερληθάο πξνζθνξΪο ά ζηνηρεέα νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ά
δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο ά επηθαηξνπνηεκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο.
2.4.2.3.
ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫξρνληαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε
νπνηνλδάπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ,
δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ παξαδέδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνάο ηεο
πξνζεζκέαο.
2.4.2.4.
Δ Ϋλαξμε ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηάζεσλ
ζπκκεηνράο, πνπ θαηαηέζεληαη θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ
φξγαλν, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζά ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιάμεο. Δ
παξαιαβά κπνξεέ λα ζπλερηζζεέ θαη κεηΪ ηελ ψξα ιάμεο, αλ ε ππνβνιά, πνπ Ϋρεη
εκπξφζεζκα αξρέζεη, ζπλερέδεηαη ρσξέο δηαθνπά ιφγσ ηνπ πιάζνπο ησλ πξνζειζφλησλ
ελδηαθεξνκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. Δ ιάμε ηεο παξαιαβάο θεξχζζεηαη επέζεο απφ ηνλ
πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγΪλνπ, κε πξνεηδνπνέεζε νιέγσλ ιεπηψλ ηεο
ψξαο θαη κεηΪ ηελ θάξπμε ηεο ιάμεο δελ γέλεηαη δεθηά Ϊιιε πξνζθνξΪ ά αέηεζε
ζπκκεηνράο.
2.4.2.5.
ΠξνζθνξΫο ά αηηάζεηο ζπκκεηνράο πνπ ππνβΪιινληαη
εθπξφζεζκα, επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζζνχλ ά λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνέρσο.
ηελ θιεηζηά δηαδηθαζέα, πξνζθνξΪ πνπ ππνβΪιιεηαη απφ πξνζθΫξνληα πνπ δελ
πξνζθιάζεθε πξνο ηνχην, επηζηξΫθεηαη ρσξέο λα απνζθξαγηζζεέ.
2.4.2.6.
Οη πξνζθνξΫο θαη νη αηηάζεηο ζπκκεηνράο ππνγξΪθνληαη
θαη κνλνγξΪθνληαη αλΪ θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ά, ζε πεξέπησζε λνκηθψλ
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
2.4.2.7.

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ

ηνπο ηα αθφινπζα:
(α)
Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΑηθαηνινγεηηθΪ
πκκεηνράο - Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο
θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα.
(β)
Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά
ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα
θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.
Ώπφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα73, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 .
Βθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ
χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο
ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο.
73

Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
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Αελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο
πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο.
Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ
αλαζΫηνπζα αξρά, ζε νπηηθφ δέζθν (CD). ΒπηπιΫνλ απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε
ζθξαγηζκΫλν θΪθειν θαη ζε Ϋληππε θαη πξσηφηππε κνξθά ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014.
ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθΪ ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ
εθδνζεέ απφ ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα
Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille). Αελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε
κνξθά ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ηα ΦΒΚ, ηα
ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα
απνδΫρνληαη ζε αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε
ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε
εχινγε πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη
ειεθηξνληθΪ ζε νπηηθφ δέζθν (CD), φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο
δηαδηθαζέαο74.
2.4.3 Πεξηερφκελα
ΠξνζθνξΪ»

ΦαθΫινπ

«ΓηθαηνινγεηηθΪ

πκκεηνράο-

Σερληθά

2.4.3.1 Σν ζηνηρεέν θαη δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ
ζηε δηαπξαγκΪηεπζε εέλαη ην ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (ΣΒΤΑ) φπσο
πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/201675, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν
2.2.7.1. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν
ΣΒΤΑ, ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο δηαθάξπμεο (ΠαξΪξηεκα ΕΕΕ).
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ,
ππνβΪιινπλ ην ΣΒΤΑ γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη
ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε ην θεθΪιαην “ΏπαηηάζεηοΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο” ηνπ Παξαξηάκαηνο IV ηεο Αηαθάξπμεο , πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο
πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα
Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο
αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα76 77. Δ πξφζβαζε ζε Ϋληππε ά ζε ειεθηξνληθά
κνξθά ζην παξαπΪλσ ΠαξΪξηεκα γέλεηαη θαηφπηλ ππνβνιάο αηηάκαηνο πξνο ηελ
ΏλαζΫηνπζα Ώξρά.

74

75

76
77

Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
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Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ
ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ78.
2.4.4 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη
ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
2.4.4.1
Δ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην
αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο (ηηκά) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
ΠαξΪξηεκα «V» ηεο δηαθάξπμεο.
ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ δέλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζηελ ηηκά ηνπ
πξνζθεξφκελνπ εέδνπο επέ ηεο κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο πψιεζεο ηνπ πεηξειαένπ θέλεζεο,
φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη απφ ηα Αειηέα Πηζηνπνέεζεο Ληαληθάο Σηκάο Τγξψλ Καπζέκσλ
ηεο ΠεξηθΫξεηαο ΐνξεένπ Ώηγαένπ (ειεθηξνληθά ζειέδα: www.pvaigaiou.gov.gr), θαηΪ ηελ
εκΫξα παξΪδνζεο απηνχ. Σν παξαπΪλσ πνζνζηφ Ϋθπησζεο δελ κπνξεέ λα εέλαη
αξλεηηθφ. Χο ηηκά αλαθνξΪο θαζνξέδεηαη ην Ϋλα επξψ (1,00 €) αλΪ ιέηξν θαπζέκνπ.
Π.Υ. ΒΪλ δνζεέ πνζνζηφ Ϋθπησζεο 8%, σο ηηκά πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα δνζεέ 0,920 €
(δειαδά 1,000€ – 0,080€= 0,920€). Χο ειΪρηζην απνδεθηφ πνζνζηφ Ϋθπησζεο
θαζνξέδεηαη ην 0%.
Ο πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ, ππνγεγξακκΫλν θαη
ζπκπιεξσκΫλν κε ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθάο
πξνζθνξΪο ηνπ Παξαξηάκαηνο «V», πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.4681/20, ε δαπΪλε απαιιΪζζεηαη
απφ ην Φφξν ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο Φ.Π.Α., ην Δ.Φ.Κ., θαζψο θαη απφ θΪζε Ϊιιν θφξν, ηΫινο,
εηζθνξΪ ά θξΪηεζε ζχκθσλα κε ην (θε) ζρεηηθφ.

Δ πξνζθεξφκελε ηηκά εέλαη ζηαζεξά θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΒΤΡΧ ά
πνπ θαζνξέδεηαη ζρΫζε ΒΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε
πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ)
ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη
απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά79 ζην ΠαξΪξηεκα Ε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.
2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ80
2.4.5.1
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα 100 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηεο
δηαπξαγκΪηεπζεο, άηνη Ϋσο θαη 6 Απγνχζηνπ 2020.
2.4.5.2
ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ
ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη.

78
79
80

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.5.3
Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη
εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο.
2.4.5.4
ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ
ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε
ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο
πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ
πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ
αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα
πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη
απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο.
2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ81
H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ:
2.4.6.1
Δ νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην
πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ
φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3.
(Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4.
(Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΏπνζθξΪγηζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,82
2.4.6.2
Δ νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα,
εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη
ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ
ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο,
2.4.6.3
Γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο
απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη
απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο
θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
2.4.6.4

Δ νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε.

2.4.6.5

Δ νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο ηηκψλ.

2.4.6.6
Δ νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο
θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο.
2.4.6.7
Δ νπνέα παξνπζηΪδεη κε ζπκπιάξσζε θαη ππνβνιά ηνπ πέλαθα
ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο κε ηελ δνκά ηνπ ελ ιφγσ
ππνδεέγκαηνο.

81
82

Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
3.1

ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.1 ΏπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ

Δ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξέαζε
θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Βπηηξνπάο ΑηελΫξγεηαο ΑηαπξαγκΪηεπζεο θαη Ώμηνιφγεζεο
Πξνζθνξψλ, ε νπνέα πξνβαέλεη
ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο ησλ
θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο
ζηΪδηα:
α. ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράοΣερληθά ΠξνζθνξΪ» ηελ 24 Απξηιένπ 2020 Παξαζθεπά θαη ψξα 09:00.
β. ΑπνζθξΪγηζε ησλ (ππφ)θαθΫισλ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο», αξγφηεξα ηελ έδηα εκΫξα.
ζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ιαµβΪλνπλ γλψζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ ζηε δηαπξαγκΪηεπζε.
Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην
Ϊξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θΪζε πξνζθΫξσλ απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο
θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε
πξνζθνξΪο, πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο.
Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα
δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ
λ. 4412/2016.
3.1.2 Ώμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά πξνβαέλεη
ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπάο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ
ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ.
Βηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα
ππνβιεζΫληα απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ,
ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ83.
β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο
Ϋθξηλε πιάξε. Δ αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
ζπληΪζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο
φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά φζσλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ αληέζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηΫξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ
λα ζπληΪζζεηαη εληαέν πξαθηηθφ, ην νπνέν θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, κφλν ζηελ
αλαζΫηνπζα αξρά, πξνθεηκΫλνπ ε ηειεπηαέα λα νξέζεη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα
απνζθξΪγηζεο ηνπ (ππν)θαθΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.

83

Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
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γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη,
θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε νη θΪθεινη φισλ ησλ
ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο
ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά
απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν ζηελ αλαζΫηνπζα
αξρά πξνο Ϋγθξηζε.
ηελ πεξέπησζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επηηξΫπεηαη ην Ϊλνηγκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνράο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε κέα δεκφζηα
ζπλεδξέαζε θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Βπηηξνπάο.
ΒΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο
ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ
ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο,
θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο.
ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Βπηζεκαέλεηαη φηη ε
εθηέκεζε θαη ηα ζρεηηθΪ αηηάκαηα πξνο ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα ηελ παξνρά εμεγάζεσλ
ζρεηηθΪ κε ην αλ κέα πξνζθνξΪ θαέλεηαη αζπλάζηζηα ρακειά ελαπφθεηληαη ζηελ θξέζε εέηε
ηεο Βπηηξνπάο ΑηαπξαγκΪηεπζεο, θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ,
εέηε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα Ϋγθξηζεο ηνπ
πξαθηηθνχ ηεο Βπηηξνπάο ΑηαπξαγκΪηεπζεο. ε θΪζε πεξέπησζε ε θξέζε ηεο αλαζΫηνπζαο
αξράο ζρεηηθΪ κε ηηο αζπλάζηζηα ρακειΫο πξνζθνξΫο θαη ηελ απνδνρά ά φρη ησλ ζρεηηθψλ
εμεγάζεσλ εθ κΫξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηΫξσ εληαέα
απφθαζεο.
ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε
θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Δ
θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Βπηηξνπάο ηνπ ΑηαπξαγκΪηεπζεο θαη παξνπζέα ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο84. Βπηζεκαέλεηαη φηη ηα
απνηειΫζκαηα ηεο θιάξσζεο ζα ελζσκαησζνχλ νκνέσο ζηελ σο θαησηΫξσ εληαέα
απφθαζε.
ηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κηα απφθαζε, κε ηελ νπνέα
επηθπξψλνληαη ηα απνηειΫζκαηα φισλ ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ85 («ΓηθαηνινγεηηθΪ
πκκεηνράο», «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ»), ε νπνέα
θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα απηάο ζηνπο πξνζθΫξνληεο. ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ
απφθαζεο ρσξεέ Ϋλζηαζε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16.
3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ
ΓηθαηνινγεηηθΪ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

πξνζσξηλνχ

αλαδφρνπ86

-

Σελ έδηα εκΫξα 24 Απξηιένπ 2020 ζα θαηαηεζνχλ θαη ζα ειεγρζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ
θαηαθχξσζεο .
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Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. παρ. 4
του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
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ζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ.

ιακβΪλνπλ

γλψζε

ησλ

παξαπΪλσ

Ώπνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ
πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά
Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ:
i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ
δειψζεθαλ κε ην Σ.Β.Τ.Α., εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά
αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.2
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.3 Ϋσο 2.2.6 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,
Ώλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ά δελ
πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ απνδεέμεη φηη
πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3 -2.2.6 ηεο
παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.
Δ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ ηελ Βπηηξνπά ηεο ΑηαπξαγκΪηεπζεο θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Βπηζεκαέλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπά ηεο
ΑηαπξαγκΪηεπζεο, κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο, κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε
ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ά κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ ζηα εθαηφ
θαη σο εμάο: πνζνζηφ 30%87 ζηελ πεξέπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ
50%88 ζηελ πεξέπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο
θΪησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηΫξσ πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε απνδνρά απφ
ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν.
Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο
Βπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο
Δ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε
πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ.
4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν. Δ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη θαη ηελ
πξνζεζκέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επΫξρνληαη εθφζνλ ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη:
α) Ϊπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηΪζεσλ.

87

88

Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
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β) θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο
ππνβΪιεη επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7.2. ά ηεο Ϊζθεζεο
ελδέθσλ κΫζσλ θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε .89
Δ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα πνπ δε κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο εέθνζη (20)
εκΫξεο90 απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη
απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.
ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ
κΫζα ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα
δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ
ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ.
3.4 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο
Δ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη
αηηηνινγεκΫλα ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπάο ηεο ΑηαπξαγκΪηεπζεο.
Βπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη
κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη
ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.

89
90

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
4.1

Δγγπάζεηο (θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθαηαβνιάο)
4.1.1.

Βγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιάο

4.1.2 Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο
θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο
νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά
θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, άηνη ρέιηα επηαθφζηα ηξηΪληα επξψ θαη εβδνκάληα
επηΪ ιεπηΪ (1730,77 €).
4.1.3 Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά,
πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα
ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.
4.1.4 Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη
ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο
αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο
απηφλ πξνθαηαβνιάο. 91
4.1.5 ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν
4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο
λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο
αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΏ.
4.1.6 Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.
4.1.7 ηελ πεξέπησζε ρνξάγεζεο πξνθαηαβνιάο, κεγαιχηεξνπ χςνπο
απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ
αλΪδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιάο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
θαη 2.1.5. ηεο παξνχζαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξΪ κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο
θαιάο εθηΫιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκΫλεο πξνθαηαβνιάο. Δ πξνθαηαβνιά θαη ε
εγγχεζε πξνθαηαβνιάο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθΪ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν
5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκάο).
4.1.8 Δ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιάο
επηζηξΫθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ
αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΒΪλ ζηα πξσηφθνιια νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο
παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά
ησλ σο Ϊλσ εγγπάζεσλ γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ
εθπξνζΫζκνπ.
4.2

πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ.
4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Ώζηηθφο Κψδηθαο.

91

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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4.3

Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο

4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο
ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ
Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά
δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη
νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄. Δ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη
απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο
αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο
ηνπο.
4.3.2 Χο ηφπνη παξΪδνζεο ησλ θαπζέκσλ νξέδεηαη ην ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ
ΛΒΐΟΤ (ηξδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ»). Δ πξνκάζεηα ηνπ πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο Ϋσο 31 Μαΐνπ 2020. Δ
παξαιαβά ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ, κε ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνζνηηθάο
θαη Πνηνηηθάο Παξαιαβάο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο ηεο ΏλαζΫηνπζαο
Ώξράο.
4.3.3 Δ πνηνηηθά παξαιαβά κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνπο
παξαθΪησ ηξφπνπο, αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ:

4.3.4

α.

Με καθξνζθνπηθά εμΫηαζε ηνπ θαπζέκνπ.

β.

Με εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε ηνπ θαπζέκνπ.

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθΪησ:

4.3.4.1 Να εμαζθαιέδεη Ϋγθαηξα, ηηο απαξαέηεηεο γηα ηελ θΪιπςε
ησλ αλαγθψλ ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ πνζφηεηεο. ε πεξέπησζε µε ηθαλνπνέεζεο ησλ αλαγθψλ,
ζα επηβΪιινληαη θπξψζεηο - πνηληθΫο ξάηξεο.
4.3.4.2 Να δΫρεηαη αλαληέξξεηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ νξγΪλσλ ηεο
Τπεξεζέαο θαη ησλ εληεηαιµΫλσλ θξαηηθψλ νξγΪλσλ, γηα δηαπέζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζέαο ρνξάγεζεο ησλ
εηδψλ.
4.3.4.3 Να µεηαθΫξεη ηα πξντφληα εληφο θαηΪιιεινπ βπηηνθφξνπ
νράκαηνο, ην νπνέν ζα δηαζΫηεη ηελ πξνβιεπφµελε Ϊδεηα.
4.3.5 Ο πξνµεζεπηάο ζα εέλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθΪ θαη
αζηηθΪ) Ϋλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θΪζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεέ θαηΪ ηελ
εέζνδφ ηνπ θαη παξακνλά ηνπ ζην ρψξν παξΪδνζεο ηνπ θαπζέκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ λα
γέλεηαη ηδηαέηεξε ελεκΫξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ εξγαζηαθά αζθΪιεηα. ΒπηπιΫνλ,
ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ ζα Ϋρεη θαµηΪ εξγαζηαθά,
νηθνλνµηθά, αζθαιηζηηθά θιπ εμΪξηεζε απφ ηε ηξαηησηηθά Τπεξεζέα.
4.3.6 Βπέζεο, ν πξνµεζεπηάο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θΪζε πεξέπησζε
πνπ ζα πξνθιεζεέ αηχρεµα, απφ αµΫιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδάπνηε.

Σελίδα 36

4.3.7 Δ ππεξεζέα Ϋρεη ην δηθαέσκα ηνπ ειΫγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ
θαη κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ηνπ πξνκεζεπηά ζε νπνηνδάπνηε ρξφλν.
4.3.8 Αεηγκαηνιεςέα ηνπ θαπζέκνπ, γηα καθξνζθνπηθά θαη εξγαζηεξηαθά
εμΫηαζε, ζα γέλεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξκφδηα επηηξνπά. Σα δεέγκαηα
ζα ιακβΪλνληαη παξνπζέα ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνένο ππνγξΪθεη
θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο φπνπ ζα αλαγξΪθεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ
νινγξΪθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν.
4.3.9 Δ αμέα ησλ ιακβαλνκΫλσλ δεηγκΪησλ ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ θαη
ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ βαξχλεη πΪληνηε ηνλ πξνκεζεπηά.
4.3.10 Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειΫγρσλ:
4.3.10

ΠεξηνδηθΪ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα εθαξκνγάο ηεο ζχκβαζεο ηνπ

4.3.10

ΒθηΪθησο θαηΪ ηελ θξέζε ησλ αξκφδησλ νξγΪλσλ.

πξνκεζεπηνχ.

4.3.11 Βέδε ειΫγρσλ
4.3.11.1 Μαθξνζθνπηθφο
Ϋιεγρνο:
Οη
δηαπηζηνχκελεο
καθξνζθνπηθΪ εθηξνπΫο, δέλνπλ ην δηθαέσκα ηεο απνξξέςεσο θαη κε παξαιαβάο ησλ
πξντφλησλ ρσξέο λα απαηηεέηαη ππνρξεσηηθΪ παξαπΫξα εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο.
4.3.11.2 Βξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο: Βθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηελ
δηαπέζησζε ηεο θαιάο πνηφηεηαο θαη ηεο ηάξεζεο ησλ απαηηάζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε
πξντφληα ηα νπνέα καθξνζθνπηθΪ ηνπιΪρηζηνλ εκθαλέδνληαη θαλνληθΪ. Ώπαξαέηεηε
πξνυπφζεζε εθαξκνγάο εξγαζηεξηαθνχ ειΫγρνπ εέλαη ε ιάςε δεηγκΪησλ θαη ε απνζηνιά
ηνπο ζην Υεκεέν ηξαηνχ ά ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο.
4.3.11.3 Καη' Ϋθεζε εξγαζηεξηαθΫο αλαιχζεηο:
4.3.11.3.1 ηαλ γέλεηαη δεηγµαηνιεςέα πξΫπεη ζην
πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςέαο πνπ ζπληΪζζεηαη, ν θΪηνρνο ηνπ δεέγµαηνο λα δειψλεη
εγγξΪθσο αλ επηζπµεέ ε θαη' Ϋθεζε εμΫηαζε ηνπ δεπηΫξνπ δεέγµαηνο λα γέλεη παξνπζέα
λφµηµνπ επηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηά, νπφηε αλαγξΪθεηαη ζπγρξφλσο ην
νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζά ηνπ ά αλ επηζπµεέ λα γέλεη ε Ϋθεζε ρσξέο ηελ παξνπζέα
ηδηψηε ρεµηθνχ ά φηη δελ επηζπµεέ ηελ Ϊζθεζε Ϋθεζεο. ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋγηλε ζην
πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςέαο θαµέα δάισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ εέδνπο, απφ ηνλ νπνέν
ειάθζε ην δεέγµα, ά ν θΪηνρφο ηνπ, ζηεξεέηαη ηνπ δηθαηψµαηνο Ϊζθεζεο Ϋθεζεο.
4.3.14.4.2 ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο λνζεέαο ησλ
πξντφλησλ ά Ϊιιεο ζνβαξάο παξΪβαζεο, χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε ά
απφ δηαπέζησζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπάο, ν πξνκεζεπηάο ζα θεξχζζεηαη
Ϋθπησηνο, ρσξέο Ϊιιε δηαδηθαζέα θαη ζα απνζηΫιιεηαη θαη ζρεηηθά εηδνπνέεζε ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ δεκνζένπ γηα ελεκΫξσζε.
4.3.12 ΠνηνηηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ
4.3.12.1 Σν ππφ πξνκάζεηα πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο πξΫπεη λα εέλαη
πνηφηεηαο φκνηαο κε εθεέλε πνπ παξΪγνπλ ηα θξαηηθΪ δηπιηζηάξηα. Βπέζεο ζα πξΫπεη λα
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εέλαη απαιιαγκΫλν απφ λεξφ θαη ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηηθΫο πξνδηαγξαθΫο (ΒΛ.ΑΏ).
Βπηζεκαέλεηαη φηη ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα απνζηεέιεη δεέγκα απφ ηα
θαχζηκα ζην Υεκεέν ηξηανχ ά ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, ψζηε λα ειΫγρεηαη ε
πνηφηεηα θαη νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθΫο.
4.3.12.2 Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο
θαζνξέδνληαη κνλνζάκαληα απφ ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα ζηα παξαθΪησ αληέζηνηρα Φ.Β.Κ.
θαη ΏπνθΪζεηο ηνπ ΏλσηΪηνπ Υεκηθνχ πκβνπιένπ.(Ώ.Υ.):
α.
Ώπφθαζε ΏΥ 460/2009 «Σξνπνπνέεζε ηεο
απφθαζεο ΏΥ 92/2009 «Πξνζαξκνγά ζηελ ηερληθά πξφνδν» ηεο απνθ. ΏΥ αξηζ.
514/2004 «Καχζηκα απηνθηλάησλ - ΠεηξΫιαην θέλεζεο - Ώπαηηάζεηο θαη κΫζνδνη Ανθηκψλ»,
(ΦΒΚ 1490/ΐ/9.10.2006), θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ΏΥ αξηζ. 513/2004 «Πξνζαξκνγά
ζηελ ηερληθά πξφνδν» ηεο απφθαζεο Ώ.Υ.. 291/2003 «Βλαξκφληζε ηεο Βιιεληθάο
Ννκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα 98/70/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ ηεο 13.10.1998, φζνλ αθνξΪ ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ βελδέλεο θαη ληέδει,
φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη» (ΦΒΚ 67/ΐ/2010).
β.
Ώπφθαζε ΏΥ 316/2010 «Πξνζαξκνγά ηεο
ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο πνηφηεηαο θαπζέκσλ πξνο ηελ νδεγέα 2009/30/ΒΚ»˙
(ΦΒΚ 501/ΐ/2012).
γ.
Ώπφθαζε
ΏΥ
54/2015
«Αηαδηθαζέεο
δεηγκαηνιεςέαο, εμΫηαζεο θαη γλσκνδφηεζεο πεξέ ηεο θαλνληθφηεηαο ά κε δεηγκΪησλ
πγξψλ θαπζέκσλ» (θεθ 462/ΐ/2016).
δ.
Ώπφθαζε ΏΥ 76/2016 «ΠεηξΫιαην εζσηεξηθάο
θαχζεο (DIESEL) πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο θαχζηκν θηλεηάξσλ- Ώπαηηάζεηο θαη κΫζνδνη
δνθηκψλ» (ΦΒΚ 4217/ΐ/2016 θαη 241/ΐ/2017).
ε.
Ώπφθαζε ΏΥ 77/2016 «Σξνπνπνέεζε ηεο
απφθαζεο ΏΥ 316/2010, (ΦΒΚ 501/ΐ/2012), «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο
ζηνλ ηνκΫα ηεο πνηφηεηαο θαπζέκσλ πξνο ηελ νδεγέα 2009/30/ΒΚ»˙ κε ζθνπφ ηε
κεηαθνξΪ ζην εζληθφ δέθαην ησλ δηαηΪμεσλ ηεο νδεγέαο (ΒΒ) 2015/1513 πνπ αθνξνχλ ηελ
ηξνπνπνέεζε ησλ Ϊξζξσλ ηεο νδεγέαο 98/70/ΒΚ ζρεηηθΪ κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ
βελδέλεο θαη ληέδει, εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 7α Ϋσο 7ε απηάο» (ΦΒΚ 4217/ΐ/2016).
ζη.
Ώπφθαζε ΏΥ 128/2016
«Βλαξκφληζε ηεο
Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα (ΒΒ) 2016/802 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη
ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο ΜαΎνπ 2016 «ζρεηηθΪ κε ηε κεέσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο
νξηζκΫλσλ πγξψλ θαπζέκσλ ζε ζεέν» (ΦΒΚ 3958/ΐ/2016).
4.3.13 Άιινη Βηδηθνέ φξνη
4.3.13.1 Δ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα ηξνπνπνέεζεο ά
δηαθνπάο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδάπνηε, κεηΪ απφ 10άκεξε πξνεηδνπνέεζε ηνπ
πξνκεζεπηά, εθφζνλ απηά θξέλεη φηη ε ΑηαπξαγκΪηεπζε δελ απΫδσζε ηα αλακελφκελα
απνηειΫζκαηα (ηηκά - πνηφηεηα θιπ) ά γηα ηνπο παξαθΪησ ιφγνπο:
4.3.13.1.1 ηαλ
επηρεέξεζεο ηνπ πξνκεζεπηά.

δηαθνπεέ
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ε

Ϊδεηα

ιεηηνπξγέαο

ηεο

4.3.13.1.2 ηαλ εθδνζεέ απφ δηθαζηάξην θαηΪζρεζε εηο
ρεέξαο ηξέησλ (ηεο ηξαηησηηθάο Τπεξεζέαο ελ πξνθεηκΫλσ), γηα νθεηιΫο ηνπ πξνκεζεπηά
ζην Αεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλάο σθειεέαο ά θαη ηδηψηεο. Ώπηφ απνηειεέ ιφγν θαηαγγειέαο
θαη αηηέα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο.
4.3.13.1.3 ηαλ δηαηαρζεέ απφ ΠξντζηΪκελε Ώξρά.
4.3.13.1.4 ΒΪλ θαηαιεθζεέ ν πξνκεζεπηάο λα Ϋρεη δηαζΫζεη
ζηελ Τπεξεζέα αθαηΪιιεια πξντφληα.
4.3.13.1.5 ΒΪλ δηαπηζησζεέ ε κε νπνηνδάπνηε ηξφπν,
παξαθψιπζε ηνπ ειΫγρνπ εθ κΫξνπο ηνπ πξνκεζεπηά.
4.3.13.1.6 Ώλ απνδεηρζεέ φηη ε ζπλαιιαγά κε ηνλ ά ηνπο
πξνκεζεπηΫο ζέγεη ηα ζπκθΫξνληα ηεο ππεξεζέαο θαη παξεθθιέλεη ησλ ηεζΫλησλ φξσλ ηεο
δηαπξαγκΪηεπζεο.
4.3.13.2 Δ Τπεξεζέα επηθπιΪζζεηαη γηα ηε δηελΫξγεηα επηπιΫνλ
θξαηάζεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ θεέµελε λνµνζεζέα ά ελδΫρεηαη λα ζεζπηζηνχλ.
4.3.13.3 Δ Τπεξεζέα Ϋρεη δηθαέσµα λα δεηάζεη απφ ηνπο
δηαγσληδφµελνπο ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθµεξέσζε ησλ πξνζθεξφµελσλ ηηµψλ, νη
δε δηαγσληδφµελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ Ϊµεζα.
4.3.13.4 Σα εέδε ηα νπνέα κεηΪ απφ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν θξέλνληαη
απφ ηελ επηηξνπά φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο Τπεξεζέαο (ηεο παξαγξΪθνπ
4.3.12 θαη ηνπ Παξαξηάκαηνο ΕV ηεο Αηαθάξπμεο) δε ζα παξαιακβΪλνληαη.
4.3.13.5 Οη ηηκΫο λννχληαη ζε επξψ, ρσξέο φξν αλαπξνζαξκνγάο,
αλαζεψξεζεο ά απμνκεέσζάο ηνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
4.3.13.6 Ώλαπξνζαξκνγά ηηκψλ δελ ζα γέλεη δεθηά θαηΪ ηε ρξνληθά
δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
4.3.13.7 Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξΪςεη
λα αλαθΫξεη ηνλ εμνπζηνδνηεκΫλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ν νπνένο ζα παξεπξέζθεηαη ζηηο
δνζνιεςέεο κε θαη ζηηο εθΪζηνηε δεηγκαηνιεςέεο.
4.3.13.8 Ο πΪξνρνο ππεξεζηψλ
νθεέιεη λα νξέζεη ππεχζπλν
πξνκάζεηαο θαη αλαπιεξσκαηηθφ, ηα ζηνηρεέα ηνπ νπνένπ ζα επηθαηξνπνηεζνχλ ζηελ ΏΏ
κε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ν νπνένο πξΫπεη αθελφο λα επηβιΫπεη ηελ νξζά
ιεηηνπξγέα, αθεηΫξνπ λα Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζέαο γηα
νπνηνδάπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο πξνκάζεηαο ά ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα
πξΫπεη λα εέλαη παξψλ ζην ρψξν δηαλνκάο – πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. ην θΪθειν ηεο
ηερληθάο πξνζθνξΪο λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ ππεχζπλν θαη
ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ππεχζπλν πξνκάζεηαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.
4.3.14 Δ ππεξεζέα νπδεκέα ππνρξΫσζε αλαιακβΪλεη, γηα κΫηξα πνπ ηπρφλ
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδάπνηε αξρά, γηα απμάζεηο ησλ θΪζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ,
ηειψλ θιπ) θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδΫρεηαη νπνηαδάπνηε επέδξαζε επέ ηεο πνηφηεηαο,
ηηκάο θαη ρξφλνπ παξΪδνζεο, ησλ εηδψλ.
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4.3.15 Ο πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα απνδΫρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο
απφ ηε ηξαηησηηθά θαη Ώζηπλνκηθά Τπεξεζέα ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζέεο
ειΫγρνπ θαηΪ ηελ εέζνδν, παξαµνλά θαη Ϋμνδφ ηνπ απφ ην ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ.
4.4 Τπεξγνιαβέα
4.4.1.
Ο ΏλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιΪβνπο. Δ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016
απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.
4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο,
εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά. ΒπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν
ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ
ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο.92. ε
πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Ώλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο
ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ
ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ
ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα
γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.
4.4.3. Δ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα
ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκάκα(ηα) ηεο
ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο
ζε ηξέηνπο, ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΒπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο
θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.
ηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα
ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο
Δ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Βπηηξνπάο ηεο πεξ. β ηεο
παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/201693 94
92
93

94

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
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4.6 Αηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο95
4.6.1. Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο
δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ.
4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο
ζχκβαζεο
β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα
απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.2.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα
Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο
παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΒΒ,
ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Αηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην
δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΒΒ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5.1

Σξφπνο πιεξσκάο

5.1.1. Δ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζε Βπξψ γηα ηελ
παξΪδνζε θαπζέκσλ ζχκθσλα κε απηΪ πνπ νξέδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθά δηαηαγά ηεο
πξνκάζεηαο κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ θαπζέκσλ.
5.1.2

Σνλ πξνκεζεπηά βαξχλνπλ:

5.1.2.1 Σα κεηαθνξηθΪ – δπγηζηηθΪ θαη ινηπΪ Ϋμνδα κΫρξη ηελ
παξΪδνζε ησλ πξντφλησλ ζην ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ.
5.1.2.2 Δ αμέα ησλ δεηγκΪησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα Ϋιεγρν απφ ηελ
Τπεξεζέα, ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ θαη ηεο απνζηνιάο ησλ δεηγκΪησλ
ζηα αληέζηνηρα εξγαζηάξηα.
5.1.2.3 ΠΪζεο
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα.
5.1.3

θχζεσο ινηπΫο επηβαξχλζεηο πνπ επηβΪιινληαη

Γηα ηελ πιεξσκά απαηηνχληαη ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ:
5.1.3.1

Ώπφδεημε πιεξσκάο ηεο εηαηξεέαο.

5.1.3.2

Φνξνινγηθά ελεκεξφηεηα ηεο επηρεέξεζεο.

5.1.3.3

Ώζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα ηεο επηρεέξεζεο.

5.1.3.4

Πνηληθφ κεηξψν

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.4681/20, ε δαπΪλε απαιιΪζζεηαη
απφ ην Φφξν ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο Φ.Π.Α., ην Δ.Φ.Κ., θαζψο θαη απφ θΪζε Ϊιιν θφξν, ηΫινο,
εηζθνξΪ ά θξΪηεζε ζχκθσλα κε ην (θε) ζρεηηθφ.

5.2

Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο

5.2.1
Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο96
απφ ηε
ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο
αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη,
παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ
ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο.
5.2.1.1
O αλΪδνρνο πνπ δελ πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηελ
πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζηεθε λα ππνγξΪςεη ηελ ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη
ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απ' απηάλ, κε απφθαζε ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο, χζηεξα
απφ ηελ θιάζε ηνπ γηα ηελ παξνρά εμεγάζεσλ θαη κεηΪ απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδένπ νξγΪλνπ.
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5.2.1.2
Oη θαηαζηΪζεηο (κε εμαηξνπκΫλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε
ηελ θεέκελε λνκνζεζέα) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθΪ (κε απνθιεηνκΫλσλ θαηαζηΪζεσλ πνπ δελ αλαθΫξνληαη
επ΄ αθξηβψο) νη θαησηΫξσ πεξηπηψζεηο:
5.2.1.2.1 Βπαλαιακβαλφκελεο Ϋιιεηςεο πξντφλησλ ά
παξΪδνζε πξντφλησλ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη κε αληηθαηΪζηαζε ησλ
απνξξηθζεηζψλ πνζνηάησλ εληφο 2 σξψλ απφ ηελ απφξξηςά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπά.
5.2.1.2.2 Άξλεζεο ά αδπλακέα αληηθαηΪζηαζεο (εληφο 2
σξψλ) ησλ πξντφλησλ ηα νπνέα δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαηφπηλ
καθξνζθνπηθάο ά εξγαζηεξηαθάο εμΫηαζεο.
5.2.1.2.3 Βπαλαιακβαλφκελεο
απαέηεζεο
ηεο
ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο γηα αληηθαηΪζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνέα
θαηαδεηθλχεη κε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ.
5.2.1.2.4 Βθφζνλ δηαπηζησζεέ απφ ηελ
παξαιαβάο φηη ν κεηξεηάο ηνπ θαπζέκνπ ζην βπηηνθφξν δε κεηξΪ κε αθξέβεηα.

επηηξνπά

5.2.2
ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 5.2.1.2
ηεο παξνχζαο θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβΪιινληαη ζηνλ αλΪδνρν, θαηφπηλ
ζρεηηθάο εηζάγεζεο θαη απφθαζεο ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο, νη παξαθΪησ θπξψζεηο:
5.2.2.1

Πξψηε θνξΪ, Ϋγγξαθε ζχζηαζε.

5.2.2.2

Αεχηεξε θνξΪ, πξφζηηκν 500 Βπξψ.

5.2.2.3 Γηα επφκελεο θνξΫο ηεο έδηαο ά ηνπ ζπλφινπ
ησλ ζπκβΪζεσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ν αλΪδνρνο κΫρξη ζάκεξα, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ
παξαβΪζεηο θαη θαηΪ ηελ θξέζε ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ
θαζνξηδνκΫλσλ ζην Ν. 4235/14:
5.2.2.3.1 Θα επηβΪιιεηαη πξφζηηκν κε
πξνζαχμεζε ηνπ ακΫζσο πξνεγνχκελνπ πξνζηέκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξέδεηαη απφ
ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά.
5.2.2..3.2 Κάξπμε ηνπ πΪξνρνπ ππεξεζηψλ,
σο Ϋθπησηνπ.
ε πεξέπησζε Ϋλσζεο / θνηλνπξαμέαο, ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη αλαινγηθΪ ζε φια ηα κΫιε
ηεο Ϋλσζεο / θνηλνπξαμέαο.
Βθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα, ν αλΪδνρνο επζχλεηαη
θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο απφ ηελ κε
ά ηελ πιεκκειά ά ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά
επηθπιΪζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκΪησλ ηεο γηα κειινληηθΫο ελΫξγεηεο.
5.2.3

Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ:
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α) ην πιηθφ δελ θνξησζεέ ά παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε
ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο.
β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο.
5.2.4
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ
ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ αλΪδνρν πξνο
παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο:
α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) εέζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιάο πνπ ρνξεγάζεθε ζηνλ
Ϋθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλΪδνρν εέηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη εέηε κε
θαηΪζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ έδην εέηε κε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιάο. Ο
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γέλεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ιάςεο ηεο πξνθαηαβνιάο απφ ηνλ
αλΪδνρν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο απφθαζεο θάξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην
ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην επηηνθένπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμέα, απφ ηελ εκεξνκελέα
δε απηά θαη κΫρξη ηεο επηζηξνθάο ηεο, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ επηηφθην γηα ηφθν
ππεξεκεξέαο [ε πεξέπησζε απηά ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ε ρνξάγεζε
πξνθαηαβνιάο].
5.2.5
ηελ πεξέπησζε απηά ηνπ θνηλνπνηεέηαη εηδηθά φριεζε, ε νπνέα
πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ
απηφο, ζΫηνληαο πξνζεζκέα γηα ηε ζπκκφξθσζά ηνπ, ε νπνέα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο επηβΪιιεηαη λα εέλαη Ϊκεζε. Ώλ ε πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ
εηδηθά φριεζε παξΫιζεη ρσξέο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκΫλα Ϋθπησηνο απφ
ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο.
5.2.6
Ώλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν97 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο
αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΏ. ΒΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ.
ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζεπαξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ
παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ
επζχλεηαη ν αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο.
Βθφζνλ ν αλΪδνρνο Ϋρεη ιΪβεη πξνθαηαβνιά, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηΪ ηα
αλσηΫξσ πξφζηηκν, θαηαινγέδεηαη ζε βΪξνο ηνπ θαη ηφθνο επέ ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιάο, πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
κΫρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην ηνπ
πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξέαο. [ε πεξέπησζε απηά ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ
πξνβιΫπεηαη ε ρνξάγεζε πξνθαηαβνιάο].
97

Άρκρο 207 του ν. 4412/2016

Σελίδα 44

Δ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ θαη ησλ ηφθσλ επέ ηεο πξνθαηαβνιάο γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε
απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ αλαδφρνπ ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ,
κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο αληέζηνηρα,
εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο.
5.2.7 ε πεξέπησζε δηαθσλέαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζεέζεο θπξψζεηο,
απηφο κπνξεέ λα αζθάζεη πξνζθπγά θαηΪ ηε δηαδηθαζέα θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο θεέκελεο
λνκνζεζέαο. Βπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ε αλαζΫηνπζα Ώξρά, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη ζχκθσλα κε ηε
δηΪηαμε απηά πξνζβνιά κε Ϊιιε, νπνηαζδάπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθά πξνζθπγά.
5.2.8 ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο θαζπζηεξάζεη λα παξαδψζεη ηα
θαχζηκα (εληφο 2 σξψλ ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη «αλσηΫξαο βέαο») ά παξαιεέςεη λα
θΫξεη νξηζκΫλα απφ εθεέλα πνπ ηνπ παξαγγΫιζεθαλ ά ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα ά δελ ηα
παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζέα κπνξεέ λα αγνξΪζεη ηα εέδε απηΪ απφ ην ειεχζεξν
εκπφξην. Σν έδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ε Βπηηξνπά Παξαιαβάο απνξξέςεη
κΫξνο ά ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα εέδε θαη ν πΪξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηα
αληηθαηαζηάζεη ζε ηαρζεέζα πξνζεζκέα, εληφο 2 σξψλ ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο
απφ θΪζε δηθαέσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζεέζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ
θφζηνο αγνξΪο εθ ηνπ ειεπζΫξνπ εκπνξένπ, θαζψο θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιε πξφζζεηε
δαπΪλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηέα απηά, βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν θαη θαηαινγέδνληαη
ζε βΪξνο απηνχ κεηΪ απφ Ϋθδνζε ζρεηηθάο απφθαζεο απφ ηελ 98 ΏΑΣΒ.
5.3

ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ98

5.3.1 Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ
θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Ώπφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –
αληηθαηΪζηαζε), κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Βπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ
πεξέπησζε β‟ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/201699 νξγΪλνπ.
5.3.2 Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε
θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά.

98
99

Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
6.1

Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ

6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξντφληα φπσο αλαιπηηθΪ
θαζνξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ηνπ ζχλνινπ ησλ
πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ.
4412/2016. ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε
ρνξεγεέηαη ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη
πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ
επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. ΒΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ
εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο
λα παξαδνζεέ ηα πξντφληα, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο.
6.2 Παξαιαβά πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ
6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπά, πνπ ζπγθξνηεέηαη απφ
ηελ ηξαηησηηθά Τπεξεζέα. ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη
πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. Ο πνηνηηθφο
Ϋιεγρνο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα γέλεηαη ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: καθξνζθνπηθφο Ϋιεγρνο
–ρεκηθά ά κεραληθά εμΫηαζε – πξαθηηθά δνθηκαζέα – εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο θιπ . Σν
θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. Δ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη ηα αληέζηνηρα πξσηφθνιια. Βπέζεο, εΪλ ν
ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ
δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα
δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά
πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο
αξρηθάο εμΫηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ
Ν.4412/16. Σν απνηΫιεζκα ηεο θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη
γηα ηα δχν κΫξε.
6.2.2. Δ παξαιαβά ησλ εθνδέσλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζηνπο ρξφλνπο, πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν
4.3. Ώλ ε παξαιαβά ησλ εθνδέσλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ
δηθαησκΪησλ ηνπ Αεκνζένπ θαη εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ
απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ
παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε
απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα
βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ. ΏλεμΪξηεηα απφ
ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ
ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ
λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ
παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Δ παξαπΪλσ επηηξνπά
παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο
Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ
πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ
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επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε
ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 100
6.3
Δηδηθνέ φξνη λαχισζεο – αζθΪιηζεο - αλαθνέλσζεο θφξησζεο θαη
πνηνηηθνχ ειΫγρνπ ζην εμσηεξηθφ
Αελ απαηηεέηαη αλαθνξΪ.
6.4

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΪζηαζε

6.4.1 Δ επηζηξνθά ησλ πξντφλησλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. Ώλ ν αλΪδνρνο δελ
αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη
εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.5

Γεέγκαηα – Γεηγκαηνιεςέα – ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο
πσο θαζνξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο.

6.6

ΔγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα πξνκάζεηαο101
Αελ απαηηεέηαη αλαθνξΪ.

6.7

Αλαπξνζαξκνγά ηηκάο102
Αελ πξνβιΫπεηαη.

100

101
102

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθά Πεξηγξαθά Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο
χκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ώ.1

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΔ ΤΜΐΏΔ

πλνπηηθά Πεξηγξαθά ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο Ώ.Ώ.
Ώ.1.1 πκβαηηθφ αληηθεέκελν απνηειεέ ε παξνρά πξντφλησλ, φπσο αλαιπηηθΪ
πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3.
Ώ.1.2 ΠαξαδνηΫα δξΪζεο ζην ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ πξψελ ηξαηφπεδν
«ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ».
Ώ.1.3 Δ ΏΏ εκπιΫθεηαη ζηε δηαδηθαζέα κε ηηο αξκφδηεο επηηξνπΫο δηελΫξγεηαο ηεο
δηαπξαγκΪηεπζεο (ΒΑΑ), παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο (ΒΠΠ), εμΫηαζεο ελζηΪζεσλ –
πξνζθπγψλ (ΒΒΠ).
Ώ.1.4 Ο πΪξνρνο ππεξεζηψλ νθεέιεη λα νξέζεη ππεχζπλν πξνκάζεηαο θαη
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνένο πξΫπεη αθελφο λα επηβιΫπεη ηελ νξζά ιεηηνπξγέα, αθεηΫξνπ λα
Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζέαο γηα νπνηνδάπνηε πξφβιεκα
πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο ηεο πξνκάζεηαο ά ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξΫπεη λα εέλαη παξψλ
ζην ρψξν δηαλνκάο -πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαηΪ ηηο δηαλνκΫο απηψλ.
Ώ.2

Οξγαλσηηθά δνκά ηεο Ώ.Ώ.
ΤθηζηΪκελε θαηΪζηαζε-ππνδνκΫο

Δ Ώ.Ώ. ρξεζηκνπνηεέ σο ρψξν ειΫγρνπ ησλ πξντφλησλ ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ
αλαδφρνπ θαη ην ρψξν παξαιαβάο ησλ θαπζέκσλ ζην ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ
πξψελ ηξαηφπεδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ». Δ δηαλνκά ζα γέλεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΚΤΣ
ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ.
Ώ.3

ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΣΟΥΟΕ ΣΔ ΤΜΐΏΔ
Πεξηγξαθά ησλ αλαγθψλ ηεο Ώ.Ώ.

ΠαξΪδνζε θαζεκεξηλΪ, εθφζνλ απαηηεζεέ, ησλ αληέζηνηρσλ πξντφλησλ γηα ηελ
θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ πξψελ ηξαηφπεδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ».
ΏλαιπηηθΪ, φπσο παξΪγξαθνο 4.3.
Ώ.4

ΠξνθαηαξθηηθΫο δηαβνπιεχζεηο ηεο αγνξΪο-Πξνεγνχκελε εκπινθά ππνςεθέσλ
Αελ πξνεγάζεθαλ ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέαο.

Ώ.5

ηνηρεέα σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο
Αελ απαηηεέηαη.
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Ώ.6

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΣΔ ΤΜΐΏΔ
Ώ.6.1 Ώπαηηάζεηο θαη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο αλΪ ηκάκα αληηθεηκΫλνπ
πσο πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3.
Ώ.6.2 ΑηΪξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξΪδνζεο

Δ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα εέλαη Ϋσο 31 Μαΐνπ 2020. Υξφλνη παξΪδνζεο,
φπσο θαζνξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3.
Ώ.6.3 Τπεξγνιαβέα
πσο αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Ώ.6.4 Σφπνο πινπνέεζεο/παξΪδνζεο
ην ρψξν ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ.
Ώ.6.5 ΠαξαδνηΫα-Αηαδηθαζέα Παξαιαβάο/Παξαθνινχζεζεο
πσο αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο.
Ώ.6.6 Βθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ
Αελ απαηηεέηαη.
Ώ.6.7 Βγγπάζεηο-Σερληθά Τπνζηάξημε
Βγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιΫςεηο ηεο παξαγξΪθνπ 4.1
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Ώ.6.8 ΠξναηξΫζεηο
Αελ απαηηεέηαη.
Ώ.6.9 ΠαξαηΪζεηο
Αελ απαηηεέηαη.
Ώ.6.10 Σξνπνπνέεζε χκβαζεο
Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο, φπσο αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.5 ηεο
παξνχζαο.
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΐ.1

Υξεκαηνδφηεζε
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ε βΪξνο Π/Τ ΓΔ/Γ4 ΔΦ 1.011.701.00.000.00 θαη Λνγαξηαζκφ Δμφδσλ
2410301001, κε ζπλνιηθά εθηηκψκελε αμέα ζε επξψ, ηξηΪληα ηΫζζεξηο ρηιηΪδεο
εμαθφζηα δΫθα πΫληε επξψ θαη ηξηΪληα νθηψ ιεπηΪ (34.615,38€).
ΐ.2

ΣηκΫο αλαθνξΪο
Χο ηηκά αλαθνξΪο θαζνξέδεηαη ην Ϋλα επξψ (1,00 €) αλΪ ιέηξν θαπζέκνπ.

ΐ.3

Φ.Π.Ώ.-Κξαηάζεηο-δηθαηψκαηα ηξέησλ-επηβαξχλζεηο
πσο αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4, 4.3.13.2 θαη 5.1 ηεο παξνχζαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ (πξνζαξκνζκΫλν απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά)
πσο αλαθΫξεηαη ζηηο παξΪγξαθνπο 4.3, 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο θαη ζην ζρΫδην ζχκβαζεο
ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Σεχρνπο Πξφζθιεζεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ (ΠξνζαξκνζκΫλν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά)

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηψλ
(εκεηψζεηο ζρεηηθΪ κε ηε ζπκπιάξσζε ηνπ ΣΔΤΓ βξέζθνληαη ζην ηΫινο ηνπ
Παξαξηάκαηνο "Α" ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο)
ΜΫξνο Ι: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫαi θαη ηε
δηαδηθαζέα αλΪζεζεο
Παξνρά πιεξνθνξηψλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθφ επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε
αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζέα, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο
(αα)/ αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ)
- Ολνκαζέα: 98 ΏΑΣΒ
- Κσδηθφο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο / ΏλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΔΜΑΔ : 83180
- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: «ΜΏΤΡΟΜΕΥΏΛΔ», Παγαλά
Μπηηιάλεο. ΣΚ 81100
- Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: ΒπΪγγεινο ΚαξαγηΪλλεο
- ΣειΫθσλν: 22510 33610
- Δι. ηαρπδξνκεέν: str-98-adte-gepd1@army.gr - Αηεχζπλζε ζην Αηαδέθηπν
(δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ
ζρεηηθνχ CPV): 09134100-8
- Κσδηθφο ζην ΚΔΜΑΔ: - Η ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : Γηα Πξνκάζεηα
27.000 Λέηξσλ Πεηξειαένπ (Κέλεζεο) γηα ΚΪιπςε πκπιεξσκαηηθψλ
Αλαγθψλ Μελφο Απξηιένπ 2020 θαη γηα Μάλα ΜΪην 2020 γηα ΑλΪγθεο
Πξνζθπγηθψλ – Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ ζηε Γνκά Φηινμελέαο πξψελ ηξδν
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΗ», Μφξηα, λ. ΛΔΒΟΤ, Πξνυπνινγηζζεέζεο ΓαπΪλεο ΣξηΪληα
ΣεζζΪξσλ ΥηιηΪδσλ Δμαθνζέσλ Δπξψ θαη ΣξηΪληα Οθηψ Λεπηψλ (34.615,38
€)
- Βθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : [……]
- Ώξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εάλ
ππάξρεη): «14»/2020
ΟΛΒ ΟΕ ΤΠΟΛΟΕΠΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ Β ΚΏΘΒ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΣΒΤΑ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ
ΤΜΠΛΔΡΧΘΟΤΝ ΏΠΟ ΣΟΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΦΟΡΒΏ

ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα
Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Απάληεζε:
Πιάξεο Βπσλπκέα:
[ ]
Ώξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΏΦΜ): [ ]
ΒΪλ δελ ππΪξρεη ΏΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,
αλαθΫξεηε
Ϊιινλ
εζληθφ
αξηζκφ
ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη θαη
ππΪξρεη
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε:
[……]
ii
Ώξκφδηνο ά αξκφδηνη :
[……]
ΣειΫθσλν:
[……]
Δι. ηαρπδξνκεέν:
[……]
Αηεχζπλζε ζην Αηαδέθηπν (δηεχζπλζε [……]
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά,
κηθξά ά κεζαέα επηρεέξεζεiii;
ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν
θαηΪινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκΫλσλ
νηθνλνκηθψλ
θνξΫσλ
ά
δηαζΫηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη
εζληθνχ ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο);
ΔΪλ λαη:
Ώπαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα ΐ
θαη, φπνπ απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην
κΫξνο V θαηΪ πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε
πεξέπησζε
ζπκπιεξψζηε
θαη
ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.
α) ΏλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ
θαηαιφγνπ ά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ
αξηζκφ
εγγξαθάο
ά
πηζηνπνέεζεο, θαηΪ πεξέπησζε:
β) ΒΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε
πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ,
αλαθΫξεηε:
γ) ΏλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα
νπνέα βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε
πηζηνπνέεζε θαη, θαηΪ πεξέπησζε, ηελ
θαηΪηαμε ζηνλ επέζεκν θαηΪινγνiv:
δ) Δ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο;

Απάληεζε:
(πρ) Ναη. Πνιχ Μηθξά
[] Ναη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] ρη
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ΔΪλ φρη:
ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξψζηε ηηο
πιεξνθνξέεο πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο
IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ
πεξέπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ε) [] Ναη [] ρη
ζΫζε λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε
πιεξσκάο
εηζθνξψλ
θνηλσληθάο
αζθΪιηζεο θαη θφξσλ ά λα παξΪζρεη
πιεξνθνξέεο πνπ ζα δέλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά
ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη
απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά
βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε
θξΪηνο κΫινο απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ;
ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:
ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε [] Ναη [] ρη
δηαδηθαζέα
ζχλαςεο
δεκφζηαο
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε Ϊιινποv;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
ΔΪλ λαη:
α) ΏλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ α) [……]
θνξΫα ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα
(επηθεθαιάο,
ππεχζπλνο
γηα
ζπγθεθξηκΫλα θαζάθνληα …):
β)
Πξνζδηνξέζηε
ηνπο
Ϊιινπο β) [……]
νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) [……]
γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο
ζπκκεηΫρνπζαο
Ϋλσζεο
ά
θνηλνπξαμέαο.
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη [……]
ηνλ ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη:
ΘΫζε/Βλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε:
[……]
ΣειΫθσλν:
[……]
Δι. ηαρπδξνκεέν:
[……]
ΒΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά [……]
ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε
(ηηο κνξθΫο ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ
…):
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝvi
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο []Ναη []ρη
ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ
πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα
θξηηάξηα επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην
κΫξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη
θαλφλεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V
θαησηΫξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε
έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο
νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ δελ
ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
(Η παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο
απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα []Ναη []ρη
αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ΒΪλ λαη παξαζΫζηε θαηΪινγν ησλ
ππεξγνιαβέαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΪβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιΪβνπλ:
[…]
Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο
νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο
ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο
κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία
ππεξγνιάβσλ).
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ΜΫξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεοvii
ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
 ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζεviii·
 δσξνδνθέαix,x·
 απΪηεxi·
 ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο
δξαζηεξηφηεηεοxii·
 λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηέαοxiii·
 παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλxiv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο Απάληεζε:
θαηαδίθεο:
ΤπΪξρεη
ηειεζέδηθε
θαηαδηθαζηηθά [] Ναη [] ρη
απφθαζε εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξΫα ά νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπxv
ην νπνέν εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ
ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο
απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηέζεληαη
αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά θαηαδηθαζηηθά
απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη εθδνζεέ πξηλ απφ
πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην ά ζηελ νπνέα
Ϋρεη νξηζηεέ απεπζεέαο πεξένδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
ηζρχεη;
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvi
ΔΪλ λαη, αλαθΫξεηεxvii:
α) Δκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο α) Δκεξνκελέα:[ ],
απφθαζεο πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ζεκεέν-(-α): [ ],
ηα ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ιφγνο(-νη):[ ]
ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο,
β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ β) [……]
[ ]·
γ) ΑηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ [……] θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
θαηαδηθαζηηθά απφθαζε:
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xviii
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ε
πεξέπησζε
θαηαδηθαζηηθάο [] Ναη [] ρη
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη
ιΪβεη κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε
ζρεηηθνχ
ιφγνπ
απνθιεηζκνχ
xix
("απηνθΪζαξζε") ;
ΔΪλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ [……]
ιάθζεθαλxx:
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο
αζθΪιηζεο
Πιεξσκή
θόξσλ
ή
εηζθνξώλ Απάληεζε:
θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη [] Ναη [] ρη
εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
φζνλ αθνξΪ ηελ πιεξσκά θφξσλ ά
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο xxi,
ζηελ ΒιιΪδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνέα
εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
ΒΪλ φρη αλαθΫξεηε:
α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν
α)[……]·
α)[……]·
πξφθεηηαη:
β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
β)[……]
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ β)[……]
ππνρξεψζεσλ;
1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο
γ.1) [] Ναη [] ρη
γ.1) [] Ναη [] ρη
απφθαζεο;
-[]
Ναη
[]
ρη
-[] Ναη [] ρη
- Δ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε
θαη δεζκεπηηθά;
-[……]·
- ΏλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο -[……]·
ά Ϋθδνζεο απφθαζεο
-[……]·
ε
πεξέπησζε
θαηαδηθαζηηθάο -[……]·
απφθαζεο, εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο
ζε απηάλ, ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
απνθιεηζκνχ:
δ) [] Ναη [] ρη
δ) [] Ναη [] ρη
2) Με Ϊιια κΫζα; Αηεπθξηλάζηε:
ΒΪλ
λαη,
λα
ΒΪλ λαη, λα
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε
ιεπηνκεξεέο
ιεπηνκεξεέο
θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο
πιεξνθνξέεο
πιεξνθνξέεο
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ
[……]
[……]
νθεέιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηΪ
πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ
ά ησλ πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιά ηνπο ;xxii
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ησλ εγγξάθσλ): xxiii
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά
επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ
ή
επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλψζεη [] Ναη [] ρη
ηνπ, αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπxxiv; ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη
ιΪβεη κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε απηνχ
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
("απηνθΪζαξζε");
[] Ναη [] ρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα
κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ: […….............]
ΐξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε [] Ναη [] ρη
νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηΪζεηοxxv :
α) πηψρεπζε, ά
β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά
γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά
δ)
αλαγθαζηηθά
δηαρεέξηζε
απφ
εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην, ά
ε)
Ϋρεη
ππαρζεέ
ζε
δηαδηθαζέα
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ά
ζη)
αλαζηνιά
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηάησλ, ά
δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε
πξνθχπηνπζα
απφ
παξφκνηα
δηαδηθαζέα πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο
δηαηΪμεηο λφκνπ
ΒΪλ λαη:
-[.......................]
- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα:
-[.......................]
- Αηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνένπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο,
ζα δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο
εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ
ζρεηηθΪ
κε
ηε
ζπλΫρηζε
ηεο
επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ
απηΫο ηηο πεξηζηΪζεηοxxvi
ΒΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο [] Ναη [] ρη
ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ
παξΪπησκαxxvii;
[.......................]
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:
ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο κΫηξα απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] ρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα
κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο [] Ναη [] ρη
ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξεέο κε ζθνπφ ηε ζηξΫβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ;
[…...........]
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:
ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο κΫηξα απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] ρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα
κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[……]
Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ [] Ναη [] ρη
χπαξμε
ηπρφλ
ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλxxviii,
ιφγσ
ηεο
ζπκκεηνράο
ηνπ
ζηε
δηαδηθαζέα
αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
[.........…]
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:
Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά [] Ναη [] ρη
επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ
ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά
ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν
ηξφπν αλακεηρζεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα
ηεο
δηαδηθαζέαο
ζχλαςεο
ηεο
ζχκβαζεοxxix;
[...................…]
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:
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Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
ζνβαξά
ά
επαλαιακβαλφκελε
πιεκκΫιεηαxxx θαηΪ ηελ εθηΫιεζε
νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο
κε
αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο
απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα
ηεο
πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο
,
απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο;
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο
πιεξνθνξέεο:

[] Ναη [] ρη

[….................]
ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο
θνξΫαο κΫηξα απηνθΪζαξζεο;
[] Ναη [] ρη
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα
κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ:
[……]
λα [] Ναη [] ρη

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε
ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο,
β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο
απηΫο,
γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο
θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα
αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα
δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε
αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο
απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά
ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη
εκπηζηεπηηθΫο
πιεξνθνξέεο
πνπ
ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην
πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο
ά
λα
παξΪζρεη
εμ
ακειεέαο
παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ
ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθΪζεηο
πνπ
αθνξνχλ
ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ
αλΪζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε
κεηνρώλ Απάληεζε:
εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο
ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ.
3310/2005xxxi:
πληξΫρνπλ
νη
πξνυπνζΫζεηο [] Ναη [] ρη
εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηνπ λ. 3310/2005 ;
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο
ζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα επηινγάο (ελφηεηα  ά ελφηεηεο Ώ Ϋσο Α ηνπ παξφληνο κΫξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα φια ηα θξηηάξηα επηινγάο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε,
όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο
ΙV:
Εθπιήξσζε
όισλ
ησλ Απάληεζε
απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα [] Ναη [] ρη
επηινγάο;
Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη […]
εγγεγξακκΫλνο
ζηα
ζρεηηθΪ
επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ ΒιιΪδα ά ζην
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζάοxxxii; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβΪζεηο ππεξεζηψλ:
ΥξεηΪδεηαη εηδηθά Ϋγθξηζε ά λα εέλαη ν [] Ναη [] ρη
νηθνλνκηθφο
θνξΫαο
κΫινο ΒΪλ λαη, δηεπθξηλέζηε γηα πνηα πξφθεηηαη
ζπγθεθξηκΫλνπ νξγαληζκνχ γηα λα Ϋρεη θαη δειψζηε αλ ηε δηαζΫηεη ν
ηε δπλαηφηεηα λα παξΪζρεη ηηο ζρεηηθΫο νηθνλνκηθφο θνξΫαο:
ππεξεζέεο ζηε ρψξα εγθαηΪζηαζάο ηνπ [ …] [] Ναη [] ρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή Απάληεζε:
επάξθεηα
Ο ειΪρηζηνο κΫζνο θχθινο εξγαζηψλ Ϋηνο:
[……]
θχθινο
θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα (2016, 2017 εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη 2018) απφ εκεξνκελέα ππνβνιάο Ϋηνο:
[……]
θχθινο
δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνράο
/ εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
πξνζθνξΪο),
ζηνλ
ηνκΫα Ϋηνο:
[……]
θχθινο
δξαζηεξηνηάησλ πνπ απνηειεέ ην εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
αληηθεέκελν
ηεο
ζχκβαζεο,
εέλαη
ηνπιΪρηζηνλ έζνο κε ην 50% ηνπ χςνπο
ηεο εθηηκψκελεο κΫγηζηεο αμέαο. ε
πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο πΪξνρνο
ππεξεζηψλ
δξαζηεξηνπνηεέηαη
γηα
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηΪζηεκα, ηφηε ν
θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ Ϋλαξμε ησλ
δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, ζα πξΫπεη λα εέλαη
αλαινγηθΪ ηνπιΪρηζηνλ έζνο κε ην 50%
ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κΫγηζηεο
αμέαο ζχκβαζεο.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
ε πεξέπησζε πνπ νη πιεξνθνξέεο […................................…]
ζρεηηθΪ κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ
ά εηδηθφ) δελ εέλαη δηαζΫζηκεο γηα
νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξένδν,
αλαθΫξεηε
ηελ
εκεξνκελέα
πνπ
ηδξχζεθε ά Ϊξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηΫο
ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο:
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Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθΪ
θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ νξηζηεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα
ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε:
1) ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ Ώξηζκφο εηψλ (ε πεξένδνο απηά
αλαθνξΪοxxxiii, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνζδηνξέδεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά
Ϋρεη
πξνβεέ
ζηηο
αθφινπζεο ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ
εέδνπο πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ ά Ϋρεη δηαθάξπμε):
παξΪζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο […...........]
ππεξεζέεο ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη Πεξηγξ πνζΪ
εκεξνκ παξαιά
πξνζδηνξηζηεέ:
αθά
ελέεο
πηεο
ΚαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
θαηαιφγνπ αλαθΫξεηε ηα πνζΪ, ηηο
εκεξνκελέεο θαη ηνπο παξαιάπηεο
δεκφζηνπο ά ηδησηηθνχοxxxiv:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα [……..........................]
ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ά ηηο αθφινπζεο ηερληθΫο
ππεξεζέεοxxxv, ηδέσο ηνπο ππεχζπλνπο
γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξέπησζε δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ [……]
Ϋξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ
λα ρξεζηκνπνηάζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ά ηηο αθφινπζεο ηερληθΫο
ππεξεζέεο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο
πξνκάζεηαο:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ρξεζηκνπνηεέ [……]
ηνλ αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη
ιακβΪλεη ηα αθφινπζα κΫηξα γηα ηελ
δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηα
κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ
δηαζΫηεη εέλαη ηα αθφινπζα:

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα [....……]
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηάκαηα
δηαρεέξηζεο
ηεο
αιπζέδαο
εθνδηαζκνχ θαη αλέρλεπζεο θαηΪ ηελ
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο:

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’

εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα επηηξΫπεη ηε
δηελΫξγεηα ειΫγρσλxxxvi φζνλ αθνξΪ ην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ά ηηο ηερληθΫο
ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη,
εθφζνλ θξέλεηαη αλαγθαέν, φζνλ αθνξΪ
ηα κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ
απηφο δηαζΫηεη θαζψο θαη ηα κΫηξα πνπ
ιακβΪλεη γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο
πνηφηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηέηινη ζπνπδψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ
δηαηέζεληαη απφ:
α) ηνλ έδην ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ ά ηνλ
εξγνιΪβν,
θαη/ή (αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο πνπ
νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ά
δηαθάξπμε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα κπνξεέ λα
εθαξκφδεη
ηα
αθφινπζα
κΫηξα
πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαηΪ
ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κΫζν εηάζην εξγαηνυπαιιειηθφ
δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα Ϋηε άηαλ ηα εμάο:

[] Ναη [] ρη

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έηνο, κΫζν εηάζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα Ϋρεη ζηε [……]
δηΪζεζά ηνπ ηα αθφινπζα κεραλάκαηα,
εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ
γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη, [....……]
λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά
ππεξγνιαβέαοxxxvii ην αθφινπζν ηκάκα
(δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:

11)
Γηα
δεκόζηεο
πξνκεζεηώλ:

ζπκβάζεηο
[] Ναη [] ρη
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Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα
πξνζθνκέζεη
ηα
απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ
επέζεκα
ηλζηηηνχηα
ειΫγρνπ
πνηφηεηαο
ά
ππεξεζέεο
αλαγλσξηζκΫλσλ ηθαλνηάησλ, κε ηα
νπνέα βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε
κε
παξαπνκπΫο
ζηηο
ηερληθΫο
πξνδηαγξαθΫο ά ζε πξφηππα, θαη ηα
νπνέα νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε [….............................................]
ά ζηελ πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε
δηαθάξπμε;
ΔΪλ φρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθΫξεηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο
δηαρεέξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ
δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο Απάληεζε:
θαη
πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο [] Ναη [] ρη
λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ
Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκνξθψλεηαη κε
ηα
απαηηνχκελα
πξφηππα
δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο
ΔΪλ φρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ [……] [……]
κΫζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ
αθνξΪ ην ζχζηεκα δηαζθΪιηζεο
πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα εέλαη ζε ζΫζε ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο [] Ναη [] ρη
λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ
Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκνξθψλεηαη κε
ηα
απαηηνχκελα
ζπζηάκαηα
ά
πξφηππα
πεξηβαιινληηθάο
δηαρεέξηζεο;
[……] [……]
ΔΪλ φρη, εμεγάζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλέζηε πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ
κΫζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ
αθνξΪ ηα ζπζηάκαηα ά πξφηππα
πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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ΜΫξνο V: ΣειηθΫο δειψζεηο
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρσ αλαθΫξεη ζχκθσλα
κε ηα κΫξε Ε – IV αλσηΫξσ εέλαη αθξηβά θαη νξζΪ θαη φηη Ϋρσ πιάξε επέγλσζε ησλ
ζπλεπεηψλ ζε πεξέπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Δ πξνζθνξΪ κνπ ηζρχεη γηα δηΪζηεκα 100 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηεο
δηαπξαγκΪηεπζεο.
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη εέκαζηε ζΫζε, θαηφπηλ αηηάκαηνο θαη
ρσξέο θαζπζηΫξεζε, λα πξνζθνκέζσ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηηο ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ
εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαηxxxviii, εθηφο εΪλ :
α) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη ηα ζρεηηθΪ
δηθαηνινγεηηθΪ απεπζεέαο κε πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε
θξΪηνο κΫινο απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλxxxix.
β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ
Ϋγγξαθα.
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο δέδσ επηζάκσο ηε ζπγθαηΪζεζά κνπ ζηελ 98 ΏΑΣΒ,
πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνέεο Ϋρσ
ππνβΪιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεέ ην αληέζηνηρν κΫξνο/ελφηεηα/ζεκεέν] ηνπ παξφληνο
ΣππνπνηεκΫλνπ Βληχπνπ Τπεχζπλεο Αάιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο
δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ
ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)].
Δκεξνκελέα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεέηαη ά εέλαη απαξαέηεην, ππνγξαθά(-Ϋο): [……]
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –Τπφδεηγκα Σερληθάο ΠξνζθνξΪο (ΠξνζαξκνζκΫλν απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά)

TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΏ
(Τπφδεηγκα)
Σόπνο, …….. Ηκεξνκελία ………………..
Α. ΓΗΛΧΗ
Ο / Οη ππνγξΪθσλ /-νληεο ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη ηεο /ησλ
Βηαηξεέαο /-ηψλ:

ΓΗΛΧΝΟΤΜΔ
1. ηη ε Βηαηξεέα / νη Βηαηξεέεο καο, πξνθεηκΫλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ Σερληθά
ΠξνζθνξΪ ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο χλαςεο χκβαζεο γηα ηελ ΏλΪδεημε
πξνκεζεπηά γηα πξνκάζεηα 27.000 ιέηξσλ πεηξειαένπ (πξνκάζεηα πεηξειαένπ θέλεζεο
γηα θΪιπςε ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαγθψλ κελφο Απξηιένπ 2020 θαη γηα κάλα ΜΪην
2020 γηα αλΪγθεο πξνζθπγηθψλ – κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε Ανκά Φηινμελέαο πξψελ
ηξδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», Μφξηα, λ. ΛΒΐΟΤ), πξνυπνινγηζζεέζεο δαπΪλεο ηξηΪληα
ηεζζΪξσλ ρηιηΪδσλ εμαθνζέσλ δΫθα πΫληε επξψ θαη ηξηΪληα νθηψ ιεπηψλ
(34.615,38 €).

Σελ ππ‟ αξέζκ. «14»/2020 Αηαθάξπμε ……………… δηαπξαγκΪηεπζεο, κε
φια ηα ζρεηηθΪ ΠαξαξηάκαηΪ θαη ηηο Πξνζζάθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο
ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο.


Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ πνπ θαιχπηεη ηε δηαπξαγκΪηεπζε απηά.

2. ηη ε Βηαηξεέα /νη Βηαηξεέεο καο Ϋιαβε /-αλ γλψζε ησλ Βηδηθψλ ξσλ ησλ πξνο
παξνρά ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ
Αηαθάξπμε θαη ηνπο απνδΫρεηαη ΡΔΣΏ θαη ΏΝΒΠΕΦΤΛΏΚΣΏ ζην ζχλνιφ ηνπο.
Β. ΤΜΜΟΡΦΧΗ
3. ηη ε Βηαηξεέα /νη Βηαηξεέεο ζπκκνξθψλεηαη πιάξσο κε ηηο απαηηάζεηο πνπ αθνξνχλ
ζηελ πξνκάζεηα 27.000 ιέηξσλ πεηξειαένπ (πξνκάζεηα πεηξειαένπ θέλεζεο γηα θΪιπςε
ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαγθψλ κελφο Απξηιένπ 2020 θαη γηα κάλα ΜΪην 2020 γηα
αλΪγθεο πξνζθπγηθψλ – κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε Ανκά Φηινμελέαο πξψελ ηξδν
«ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», Μφξηα, λ. ΛΒΐΟΤ), ζηελ κεηαθνξΪ θαη δηΪζεζε απηψλ ζηνπο
ζπγθεθξηκΫλνπο ρψξνπο δηΪζεζεο θαζψο επέζεο θαη ηελ ηάξεζε φισλ ησλ πξνζεζκηψλ,
φπσο απηΫο νξέδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε.
4. ΏλαιπηηθΪ: ……………………..

ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ
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Η ηερληθά πξνζθνξΪ λα πεξηιακβΪλεη ππνρξεσηηθΪ
ζηνηρεέα γηα ηνλ ππεχζπλν θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ
ππεχζπλν πξνκάζεηαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ο/ΟI ΑΔΛΧΝ /-ΟΤΝΣΒ
Τπνγξαθή /-εο

θαη
θξαγέδα /-εο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο (ΠξνζαξκνζκΫλν απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά)
ΒΝΣΤΠΟ ΣΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΠΡΟΦΟΡΏ
(Τπφδεηγκα)

Σόπνο, …….. Ηκεξνκελία ………………..
Α. ΓΗΛΧΗ
Ο / Οη ππνγξΪθσλ /-νληεο ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη ηεο /ησλ
Βηαηξεέαο /-ηψλ:

ΓΗΛΧΝΟΤΜΔ:
1.
ηη ε Βηαηξεέα / νη Βηαηξεέεο καο, πξνθεηκΫλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ
Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο χλαςε χκβαζεο γηα πξνκάζεηα
5.000
ιέηξσλ πεηξειαένπ
(πξνκάζεηα πεηξειαένπ
θέλεζεο γηα
θΪιπςε
ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαγθψλ κελφο Απξηιένπ 2020 θαη γηα κάλα ΜΪην 2020 γηα
αλΪγθεο πξνζθπγηθψλ – κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε Ανκά Φηινμελέαο πξψελ ηξδν
«ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», Μφξηα, λ. ΛΒΐΟΤ), κειΫηεζαλ κε πξνζνρά θαη Ϋιαβαλ ππφςε ηνπο:

Σελ ππ‟ αξέζκ «14»/2020 Αηαθάξπμε ΑηαπξαγκΪηεπζεο, κε φια ηα ζρεηηθΪ
ΠαξαξηάκαηΪ θαη ηηο Πξνζζάθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο
δηαπξαγκΪηεπζεο


Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ πνπ θαιχπηεη ηε δηαπξαγκΪηεπζε απηά.

2.
ηη ε Βηαηξεέα /νη Βηαηξεέεο καο Ϋιαβε /-αλ γλψζε ησλ ξσλ ησλ πξνο
παξνρά ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ
Αηαθάξπμε θαη ηνπο απνδΫρεηαη ΡΔΣΏ θαη ΏΝΒΠΕΦΤΛΏΚΣΏ ζην ζχλνιφ ηνπο.
3.
ηη ε Βηαηξεέα /νη Βηαηξεέεο καο αλαγλσξέδνπλ φηη ην Σέκεκα ηεο ΠξνζθνξΪο
καο πεξηιακβΪλεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά σο θαησηΫξσ:
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ
ΔΚΠΣΧΗ ΔΠΙ ΣΟΙ % ΔΠΙ ΣΗ
ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΧΛΗΔΧ
ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ ΔΠΙ ΣΟΤ "ΓΔΛΣΙΟΤ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΧ ΣΙΜΧΝ" ΣΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
(π.ρ). 38%

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ
ΠΧΛΗΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

0,62€ [1€ (ηηκά αλαθνξΪο) –
0,38€= 0,62€]

4.
ηη ε Βηαηξεέα /νη Βηαηξεέεο καο Ϋιαβαλ γλψζε θαη ζπκπεξηΫιαβαλ ζηελ
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ (πξνζθεξφκελε ηειηθά ηηκά) θΪζε θφζηνο γηα ηελ παξΪδνζε ησλ
πξντφλησλ, ηελ κεηαθνξΪ θαη δηΪζεζά ηνπο ζηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ρψξνπο παξΪδνζεο δηΪζεζεο, θαζψο επέζεο θαη ηελ ηάξεζε φισλ ησλ πξνζεζκηψλ, φπσο απηΫο νξέδνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε.
5.
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ
(κηζζνέ θαη επηδφκαηα πξνζσπηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα, αζθΪιηζηξα, πΪγηα Ϋμνδα,

θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο δαπΪλεο) πνπ βαξχλεη ηνλ πΪξνρν ππεξεζηψλ θαη ζα πξΫπεη, σο εθ
ηνχηνπ, λα Ϋρεη ζπλππνινγηζηεέ ζηελ πξνζθνξΪ.
6.
Δ Βηαηξεέα /νη Βηαηξεέεο καο θαηΪξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπο κε
βΪζε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπο θαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο.
Ο/ΟI ΑΔΛΧΝ /-ΟΤΝΣΒ
Τπνγξαθή /-εο
θαη
θξαγίδα /-εο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI –ρΫδην χκβαζεο (ΠξνζαξκνζκΫλν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά)ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ
ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. « »/2020
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 5.000 ΛΣΡΧΝ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2020
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ – ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΙΞΔΝΙΑ
ΠΡΧΗΝ ΣΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΔΛΛΗ», ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΔΒΟΤ
ΑΓΑ: ………………….
ΑΓΑΜ: ………………………….

……. ………………..2020

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΏΡΘΡΟ 1
ΟΡΕΜΟΕ
ΏΡΘΡΟ 2
ΒΜΠΛΒΚΟΜΒΝΏ ΜΒΡΔ
ΏΡΘΡΟ 3
ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΟ ΣΔ ΤΜΐΏΔ
ΏΡΘΡΟ 4
ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΣΔ ΤΜΐΏΔ
ΏΡΘΡΟ 5
ΏΓΟΡΏΣΒ
ΏΡΘΡΟ 6
ΒΝΏΡΞΔ ΚΏΕ ΑΕΏΡΚΒΕΏ ΕΥΤΟ
ΏΡΘΡΟ 7
ΤΜΐΏΣΕΚΔ ΏΞΕΏ
ΏΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ ΒΕΑΧΝ
ΏΡΘΡΟ 9
ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΒΜΠΛΒΚΟΜΒΝΧΝ
ΏΡΘΡΟ 10
ΚΤΡΧΒΕ Β ΐΏΡΟ ΣΟΤ ΏΝΏΑΟΥΟΤ – ΠΟΕΝΕΚΒ ΡΔΣΡΒ
ΏΡΘΡΟ 11
ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ – ΠΏΡΏΛΏΐΔ - ΏΠΟΡΡΕΦΔ
ΏΡΘΡΟ 12
ΣΕΜΟΛΟΓΔΔ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΔΡΧΜΔ
ΏΡΘΡΟ 13
ΏΠΟΑΒΕΚΣΕΚΏ ΚΏΕ ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΏ
ΏΡΘΡΟ 14
ΒΓΓΤΔΔ ΒΚΣΒΛΒΔ ΣΔ ΤΜΐΏΔ
ΏΡΘΡΟ 15
ΏΝΧΣΒΡΏ ΐΕΏ
ΏΡΘΡΟ 16
ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΏΝΏΑΟΥΟΤ
ΏΡΘΡΟ 17
ΑΕΒΝΒΡΓΒΕΏ ΒΛΒΓΥΧΝ
ΏΡΘΡΟ 18
ΤΠΒΡΓΟΛΏΐΕΒ
ΏΡΘΡΟ 19
ΏΛΛΏΓΔ ΣΟΕΥΒΕΧΝ ΠΡΟΜΔΘΒΤΣΧΝ
ΏΡΘΡΟ 20
ΓΛΧΏ ΒΓΓΡΏΦΧΝ ΤΜΐΏΔ
ΏΡΘΡΟ 21
ΒΚΥΧΡΔΒΕ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΧΝ
ΏΡΘΡΟ 22
ΒΥΒΜΤΘΒΕΏ
ΏΡΘΡΟ 23
ΣΡΟΠΟΠΟΕΔΔ ΤΜΐΏΒΧΝ ΚΏΣΏ ΣΔ ΑΕΏΡΚΒΕΏ ΣΟΤ
ΏΡΘΡΟ 24
ΒΠΕΛΤΔ ΑΕΏΦΟΡΧΝ
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5
5-6
6
6-7
7
7
7
7
7
7
7
7-8
8
8-9
9
9
9
9-11
12
12-14
14
14-15
15
15-17
17
17
17
17-18
18
18
18
18-23
23
23
23
23-24
24
24-25
25
25
25
23
25
25
26
26-29
29
29

ΏΡΘΡΟ 25
ΤΝΏΝΣΔΒΕ – ΏΝΏΦΟΡΒ – ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ
ΏΡΘΡΟ 26
ΑΕΚΏΕΧΜΏ ΜΟΝΟΜΒΡΟΤ ΛΤΔ ΣΔ ΤΜΐΏΔ
ΏΡΘΡΟ 27
ΣΒΛΕΚΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ
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29
29
29
29-30
30
30-31

ΔΙΑΓΧΓΗ
Δ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ηνλ Ώζηηθφ Κψδηθα.
Σα Ϊξζξα θαη νη νξηζκνέ πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζΫζεηο πνπ ζα δηΫπνπλ ηηο δηαδηθαζέεο παξαγγειέαο, παξΪδνζεο θαη δηαλνκάο.
Δ ηειηθά δηακφξθσζε ηνπ θεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο Ϋγηλε απφ ηελ 98 ΏΑΣΒ, κεηΪ ηελ
αλΪδεημε κεηνδφηε θαη πξνζσξηλνχ αλΪδνρνπ κε βΪζε ηελ ηερληθννηθνλνκηθά πξνζθνξΪ,
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο δηαθάξπμεο θαη ηηο πξνβιΫςεηο ηεο πθηζηΪκελεο
λνκνζεζέαο.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΜΟΙ
1.

ΓεληθΪ
πσο πξνζδηνξέδνληαη ζηε δεκνζέεπζε ππ΄ αξέζκ. «………»/2020/Λ/98

ΑΓΣΔ.
2.

Δ εξκελεέα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππφθεηηαη ζηηο πην θΪησ πξφλνηεο:

α.
ΛΫμεηο ζηνλ εληθφ, ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθΪ ζπκ-πεξηιακβΪλνπλ
θαη ηνλ αληέζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληέζεηα.
β.

ΛΫμεηο αξζεληθνχ γΫλνπο, ζπκπεξηιακβΪλνπλ θαη ην ζειπθφ θαη ην

νπδΫηεξν.
γ.
Δ ιΫμε «πεξηΫρσ» κε φιεο ηηο πηζαλΫο θιέζεηο, ζα εξκελεχεηαη ζαλ λα
αθνινπζεέηαη πΪληα, απφ ηηο ιΫμεηο «ρσξέο πεξηνξηζκφ», εθηφο εΪλ θαζνξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ
ζηε ζπκθσλέα πιαέζην.
δ.
ΏλαθνξΫο ζε πξφζσπα, πεξηιακβΪλνπλ θπζηθΪ θαη λνκηθΪ πξφζσπα
(πνπ δηΫπνληαη απφ δεκφζην ά ηδησηηθφ λφκν) ά θνηλνπξαμέεο θπζηθψλ ά/ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
ε.
ΏλαθνξΫο ζε νπνηνδάπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ά Ϊιιν
ζπλαθΫο, ζα εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξΫο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ά Ϊιιν ζπλαθΫο
φπσο απηφ Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ απφ νπνηνδάπνηε επαθφινπζν λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ά
Ϊιιν ζπλαθΫο επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνέεζεο.
ζη.
Οη ηέηινη / επηθεθαιέδεο, ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηε ζπκθσλέα πιαέζην,
γηα δηεπθφιπλζε ησλ αλαθνξψλ κφλν θαη δελ Ϋρνπλ ζηφρν λα επεξεΪζνπλ ηελ εξκελεέα
ηεο ζπκθσλέαο πιαέζην κε θαλΫλα ηξφπν.
δ.
ΏλαθνξΫο ζε νπνηνδάπνηε Άξζξν ά ΠαξΪξηεκα ά Πξνζζάθε ρσξέο
πεξαηηΫξσ ραξαθηεξηζκφ, ζα εξκελεχνληαη σο αλαθνξΫο ζην Άξζξν ά ΠαξΪξηεκα ά
Πξνζζάθε ηεο ζπκθσλέαο πιαέζην, κε ηελ αληέζηνηρε αξέζκεζε.
ε.
ΏλαθνξΪ ζε Άξζξν ά ΠαξΪξηεκα ά Πξνζζάθε απνηειεέ αλαθνξΪ ζην
ζχλνιν ηνπ, εθηφο εΪλ θαζνξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ.
ζ.
ηε πεξέπησζε νηαζδάπνηε ζχγθξνπζεο αλΪκεζα ζηα Άξζξα ά ηα
Παξαξηάκαηα ά ηηο Πξνζζάθεο ηεο ζχκβαζεο, ηα Άξζξα ζα ππεξηζρχνπλ Ϋλαληη ησλ
ΠαξαξηεκΪησλ ά ησλ Πξνζζεθψλ.
η.

πκπιεξσκαηηθΪ, ηζρχνπλ νη νξηζκνέ φπσο πξνζδηνξέδνληαη ζην

Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
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1.
Με ηελ απφθαζε ππφ ηα ζηνηρεέα Φ………………………………………………
θαηαθπξψζεθαλ , ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο κε δεκνζέεπζε Α
«…»/2020/Λ/98
ΏΑΣΒ
(πνπ
θαηαρσξάζεθε
ζην
Κ.Η.Μ.ΓΗ.
κε
Α.Γ.Α.Μ.:………………..).
2.
Δ ζχκβαζε
ζπλΪπηεηαη κεηαμχ ηεο 98 ΏΑΣΒ εθεμάο θαινχκελε
ΑλαζΫηνπζα Αξρά Πξνκεζεηψλ (ΑΑ)/ Αγνξαζηάο θαη ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξεέαο
…………………………………………….(…………………………., ηει – fax: ………………,
e- mail: ……………………….., ΣΚ …………………….) εθεμάο θαινχκελε Πξνκεζεπηάο /
ΠΪξνρνο / ΑλΪδνρνο.
3.
Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά (98 ΏΑΣΒ), Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ππνβΪιεη Παξαγγειέεο
Πξντφλησλ, ππφ ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε, απνηειεέηαη απφ ην παξφλ θπξέσο θεέκελν θαη ηα Παξαξηάκαηα
«Α» Ϋσο θαη «Δ», φπσο αλαιχνληαη ζην ηΫινο ηνπ θπξένπ κΫξνπο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.
θνπφο ηεο ζχκβαζεο, εέλαη λα θαζνξέζεη ηνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
νπνένπο ν ΠΪξνρνο ζα πξνκεζεχεη –δηαλΫκεη ζηνλ Ώγνξαζηά (Ϊξζξν 2), ζπγθεθξηκΫλα
εέδε (θαχζηκα θέλεζεο).
2.

Δ ζχκβαζε ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ απφ ………………… Ϋσο ……………..…...

3.
Ο ΏλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ πξνκάζεηα – δηαλνκά θαπζέκσλ θέλεζεο ζην
ΚΤΣ ΜΟΡΙΑ ΛΔΒΟΤ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεθηεζεέζα θαηαθπξσηηθά απφθαζε ηεο 98
ΏΑΣΒ.
4.
Δ πξνκάζεηα ησλ πξντφλησλ ζα βξέζθεηαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηηο
ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δεκνζέεπζεο πνπ απνηεινχλ ην
ΠαξΪξηεκα «Ώ» ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηελ ηερληθά –νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ
αλαδφρνπ (Παξαξηάκαηα «ΐ» θαη «Γ» ηεο παξνχζαο αληέζηνηρα).
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΓΟΡΑΣΔ
Ο Ώγνξαζηάο, πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο παξνχζαο, εέλαη εμνπζηνδνηεκΫλνο
λα ππνβΪιιεη Παξαγγειέεο (εληχπσο ά πξνθνξηθψο) ππφ ηνπο φξνπο απηάο ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηελ Αηαθάξπμε (παξΪγξαθν 4.3.) θαη ζην Ϊξζξν 9
ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 96
ΑΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ
1.

Δ δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο νξέδεηαη γηα Ϋσο …………….. 2020.
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2.
Δ ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη κεηΪ απφ
αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κΫρξη ην 50% απηάο ρσξέο αχμεζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβΪιιεηαη πξηλ
απφ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηΪο ηεο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ103. Ώλ ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο,
ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, αλ ιάμεη ε παξαηαζεέζα, θαηΪ ηα
αλσηΫξσ, δηΪξθεηα, ρσξέο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηα παξαδνηΫα ηεο
ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο104 Ώλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο,
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
Δ ηηκά πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαζνξέδεηαη σο αθνινχζσο :
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ ΔΠΙ ΣΟΙ % ΔΠΙ ΣΗ
ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΧΛΗΔΧ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ ΔΠΙ ΣΟΤ
"ΓΔΛΣΙΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΧ ΣΙΜΧΝ" ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
…………%

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ
ΜεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη θαη‟ επΫθηαζε ηελ ππνρξΫσζε εμππεξΫηεζεο
ησλ δηθαηνχρσλ, ζα ππνβΪιιεηαη παξαγγειέα (Ϋληππν παξαγγειέαο φπσο ΠαξΪξηεκα «Α»
ηεο παξνχζαο) κε ηηο δηαδηθαζέεο αλΪ εκπιεθφκελν κΫξνο, φπσο αλαιχνληαη ζην Ϊξζξν 9
ηεο παξνχζαο. Δ παξαγγειέα δχλαηαη λα δνζεέ θαη πξνθνξηθψο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΠΟΥΔΧΔΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ
1.
Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά κπνξεέ λα αηηεέηαη ηελ πξνκάζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ
αλΪδνρν ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηα εέδε
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο (ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο) ησλ ΠαξαηεκΪησλ «Ώ» θαη «Β» ηεο
Αεκνζέεπζεο «……..»/2020/Λ/98 ΑΓΣΔ» κε βΪζε ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ
αλαδφρνπ.
2.
Πεξηγξαθά πληνληζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ Βκπιεθφκελσλ πιελ αλαδφρνπ πνπ
πεξηιακβΪλνληαη ζην Ϊξζξν 16 ηεο παξνχζαο
α.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (98 ΑΓΣΔ)
(1)

ΓεληθΪ

(α)
ΑηελΫξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην πθηζηΪκελν
λνκηθφ πιαέζην θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο.
103

104

Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016

Πξβι. Ϊξζξν 203 (παξ.1γ , 2 θαη 4) ηνπ λ. 4412/2016
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(β)
πγθξφηεζε ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ δηελΫξγεηαο /
αμηνιφγεζεο θαη παξαιαβάο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16
θαη ζπλαθψλ ελ ηζρχ δηαηΪμεσλ.
(γ)
χλαςε
ζχκθβαζεο πξνκάζεηαο ησλ πξντφλησλ.
(2)

θαη

παξαθνινχζεζε

πινπνέεζεο

ηεο

Βπηηξνπά Παξαιαβάο

(α)
Βλεξγεέ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηεο
Αηαθάξπμεο θαη ζην Ν.4412/16, ελψ ηδηαέηεξα επηζεκαέλνληαη γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ νη
παξαθΪησ ππνρξεψζεηο:
1/
ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πξντφλησλ
θαιεέηαη λα παξαζηεέ, εθφζνλ ην επηζπκεέ ν πξνκεζεπηάο θαη δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη
πνηνηηθφο (καθξνζθνπηθφο) Ϋιεγρνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο θαη
ζπληΪζζεηαη αληέζηνηρν πξσηφθνιιν - πξαθηηθφ νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο
παξαιαβάο (ά απφξξηςεο).
2/
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη
ζε αθξηβάο ρξφλνπο, πνπ ζα θξέλεη ε Βπηηξνπά δχλαηαη λα ιεθζνχλ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα
παξΪδνζεο ησλ πξντφλησλ, δεέγκαηα [ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ
Ϊξζξνπ 214 ηνπ Ν. 4412/2016] θαη ηα νπνέα ζα πξνζθνκέδνληαη ζην Υεκεέν ηξαηνχ ά ζην
Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, πξνο ππνβνιά ηνπο ζε ρεκηθά αλΪιπζε.
ηελ πεξέπησζε απηά ζπληΪζζεηαη ην ζρεηηθφ
πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ θαη δεηγκαηνιεςέαο, φπσο ππφδεηγκα ΦΒΚ 764
ΐ΄(ΤΏ 2489/95).
3/
Δ πξναλαθεξζεέζα δηαδηθαζέα δεηγκαηνιεςέαο
εέλαη αλεμΪξηεηε απφ ηελ ελ γΫλεη παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ θαη δχλαηαη λα επαλαιεθζεέ.
(β)

ΛνηπΪ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο.

(3) Ο αγνξαζηάο (θνξΫαο δηελΫξγεηαο ζπκβΪζεσλ) (ππεχζπλνο
πξνκάζεηαο) δηαηεξεέ, ην δηθαέσκα ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ αλΪδνρν λα ηξνπνπνηεέ,
απμνκεηψλνληαο αλΪινγα κε ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο, ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζΫλησλ
εηδψλ, χζηεξα απφ αληέζηνηρε εηδνπνέεζε ηνπ αλαδφρνπ, κΫρξη ηελ 12:00 ηεο
πξνεγνχκελεο εκΫξαο απφ ηελ παξΪδνζε δέλνληαο ηελ ηειηθά παξαγγειέα.
β.
Σνπηθφ
(ΣΟΚΔΓ/ 98 ΑΓΣΔ)

πληνληζηηθφ

ΚΫληξν

Γηαρεέξηζεο

Πξνζθπγηθνχ

(1)
Καζνξέδεηαη Ϋλαο «ππεχζπλνο πξνκάζεηαο» ν νπνένο απνηειεέ
θαη ην «ζεκεέν επαθάο» κεηαμχ ησλ εκπιεθνκΫλσλ ζηε παξνχζα ζχκβαζε θαη επηπιΫνλ:
(α)
Πξνβαέλεη ζε αξρηθά θαη‟ εθηέκεζε παξαγγειέα ησλ
πξντφλησλ γηα θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ επφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο, εγγξΪθσο κε
θαμ ά κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ, κΫρξη ηελ 12:00, απνζηΫιινληαο ην Ϋληππν ηνπ
Παξαξηάκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο ζηνλ ΠΪξνρν Τπεξεζηψλ (Ώληηζπκβαιιφκελν) κε
ηαπηφρξνλε θνηλνπνέεζε ζηνλ ρεκαηηζκφ (πκβαιιφκελν) θαη ηελ Βπηηξνπά Παξαιαβάο.
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Δ παξαγγειέα δχλαηαη ελαιιαθηηθΪ λα δνζεέ θαη πξνθνξηθψο ζηνλ εθπξφζσπν ηεο
πξνκεζεχηξηαο εηαηξεέαο.
(β)
Βπηβεβαηψλεη ά ηξνπνπνηεέ, απμνκεηψλνληαο αλΪινγα κε
ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο, ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ, χζηεξα απφ αληέζηνηρε εηδνπνέεζε
ηνπ αλαδφρνπ, κΫρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκΫξαο απφ ηελ παξΪδνζε δέλνληαο
ηειηθά παξαγγειέα (εθφζνλ ππΪξρνπλ ηξνπνπνηάζεηο ζε ζρΫζε κε ηελ αξρηθά
παξαγγειέα).
(2)

ΛνηπΪ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Αηαθάξπμεο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
πσο θαζνξέδνληαη φπσο
Παξαξηάκαηνο «Ώ» ηεο παξνχζαο.

θαζνξέδνληαη

ζηελ

παξΪγξαθν

5.2

ηνπ

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΦΗ
1. Δ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο απαηηάζεηο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα
«Ώ» ηεο παξνχζαο.
2. Σα πξσηφθνιια πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο, ζπληΪζζνληαη απφ ηελ
αξκφδηα Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο πξνκάζεηαο πνπ Ϋρεη ζπγθξνηεζεέ κε
κΫξηκλα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο θαη ζε πεξέπησζε απνθιέζεσλ απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηε
ζχκβαζε, απηΪ ππνβΪιινληαη γηα Ϋγθξηζε ζηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, κεηΪ ζρεηηθψλ
εηζεγάζεσλ.
3. Δ επηηξνπά δηα ηνπ πξνΫδξνπ ηεο δχλαηαη λα αιιεινγξαθεέ ζε Ϋληππε ά
ειεθηξνληθά κνξθά απεπζεέαο κε ηνλ αλΪδνρν γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο
δηαδηθαζέεο ηεο πξνκάζεηαο.
4. ε θΪζε πεξέπησζε θαη ζε νπνηαδάπνηε ζεκεέν ηεο εμΫιημεο ησλ δηαδηθαζηψλ
πξνκάζεηαο ησλ πξντφλησλ, εΪλ ε Βπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο
Πξνκάζεηαο δηαπηζηψλεη κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζΫκελεο
απαηηάζεηο, ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηνλ αλΪδνρν (κΫζσ ηνπ Λ/98 ΏΑΣΒ), ν νπνένο
ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζε δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο θαη λα αλαθΫξεη απηΫο ζηελ Βπηηξνπά
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο Πξνκάζεηαο θαη ζηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά εληφο ηεζζΪξσλ
(4) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκΪησλ. Οη δηνξζσηηθΫο
ελΫξγεηεο, εληφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ζπζρεηέδνληαη απνθιεηζηηθΪ
κε ηνλ πθηζηΪκελν ζρεδηαζκφ πινπνέεζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ πξντφλησλ.
5.

ΛνηπΪ, φπσο θαζνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα «Ώ» ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ – ΠΛΗΡΧΜΗ
πσο θαζνξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 5.1 ηνπ Παξαηάκαηνο «Ώ» ηεο

παξνχζαο.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ
1.
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ΏλΪδνρνο πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε
λα παξΫρεη απνδεέμεηο θαη πηζηνπνηεηηθΪ, πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνζσπηθά ηνπ
θαηΪζηαζε θαη ηελ ηερληθά ηνπ ηθαλφηεηα θαη φπσο απηά Ϋρεη δεισζεέ κε ηελ ππνβνιά ηνπ
θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο ηνπ θαηΪ ηα ζηΪδην ηεο απνδνράο ηνπ απφ ηελ αλαζΫηνπζα
Ώξρά.
2.
Οη ΏλΪδνρνη ζα βεβαηψλνπλ (κε ηελ ππνβνιά ππεχζπλεο δάισζεο ηεο
παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΒΚ Ώ' 75) φηη εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ
ηα θξηηάξηα επηινγάο ηεο δηαθάξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
1.
Γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν ΏλΪδνρνο θνο
………………………………….ηνπ …………….. (ΏΑΣ : ………….., εκεξνκελέα Ϋθδνζεο:
……………………., AΣ: …………………), σο εθπξφζσπνο - δηαρεηξηζηάο ηεο εηαηξεέαο
«……………………………………….» (………………………….., ηει – fax: ………………..,
e- mail: …………………………, ΣΚ …………….), θαηΫζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. …………/………20.. εγγπεηηθά επηζηνιά (ά παξαθαηαζάθε) , δηΪξθεηαο ανξέζηνπ ρξφλνπ (ά ρξνληθάο
ηζρχνο Ϋσο θαη ……………), πνζνχ ……………….. επξψ (………………… €), ην νπνέν
αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο ζπλνιηθάο αμέαο πνπ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ ρσξέο
ΦΠΏ.
2.
Δ αλσηΫξσ εγγχεζε ζα απνδεζκεπζεέ κε ηελ νινθιάξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη
επηζηξΫθεηαη ζηελ ΏλΪδνρν κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ
πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ
εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ.
3.
ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ηζρχνπλ ηα ζπλαθψο αλαθεξφκελα ζην ΠαξΪξηεκα «Ώ» ηεο
παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
1.

Αελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλΪδνρν, εθ' φζνλ δηαπηζησζεέ:
α.

Τπαηηηφηεηα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο.

β.
ΏλσηΫξα βέα εμ αηηέαο ηεο νπνέαο πξνθαιεέηαη αδπλακέα παξΪδνζεο
ησλ πξντφλησλ κΫζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Δ απφδεημε ηεο αλσηΫξαο βέαο βαξχλεη ηνλ
αλΪδνρν.
2.

Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ:

α.
Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ
ηνπ θαηαζηάκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.
β.
Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ, ζην θαηΪζηεκα ά ζην θαηΪζηεκα ηνπ
αλαδφρνπ πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
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γ.

Πιεκκχξα.

δ.

εηζκφο.

ε.

Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθά ελΫξγεηα.

ζη.
Αηαθνπά παξνράο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ά βιΪβε ησλ
κεραλεκΪησλ, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
απηά επηδξΪ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.
δ.

Βκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Αηεζλνχο Αηθηχνπ).

ε.

Βκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγάο (EMBARGO).

3.
Ο αλΪδνρνο πνπ επηθαιεέηαη αλσηΫξα βέα ππνρξενχηαη, κΫζα ζε εέθνζη (20)
εκΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξα βέα, λα
αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά (φζνλ αθνξΪ ηε
ζχκβαζε ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα.
4.
Γεγνλφηα πνπ εληΪζζνληαη ζην πιαέζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθάο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιάξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο.
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.
ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ, ε ΑλΪδνρνο εηαηξεέα
«…………………………………………..» ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ
ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ
Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά
δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα105. Δ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ
θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο
θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο.
2.
Ο ΏλΪδνρνο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα
νπνηαδάπνηε εξγαζέα εθηειεέηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ά ζα
παξΪζρνπλ νπνηεζδάπνηε ππεξεζέεο ζε ζρΫζε κε ηελ πξνκάζεηα. ε πεξέπησζε
νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο
πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο.
3.
Ο ΏλΪδνρνο εγγπΪηαη γηα ηε δηΪζεζε ηνπ αλαθεξνκΫλνπ ζηελ ΠξνζθνξΪ ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαζψο επέζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ, πνπ ζα δηαζΫηνπλ ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξέα, ηερλνγλσζέα θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιάξσο ζηηο
απαηηάζεηο ηεο πξνκάζεηαο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα
ζπλεξγαζέαο θαηΪ ηηο επαθΫο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη ηα ζηειΫρε ηεο
ΏλαζΫηνπζαο ά ησλ εθΪζηνηε ππνδεηθλπνκΫλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ.
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4.
Ο ΏλΪδνρνο νθεέιεη λα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ψζηε λα εκπνδέδεη
πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα αληέζεην κε ην
ζπκθΫξνλ ηεο ηξαηησηηθάο Τπεξεζέαο.
5.
Ο ΏλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν αζθΪιεηαο θαη
πξνζηαζέαο γηα ηελ απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκηΪ ά
βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ ά εγθαηαζηΪζεσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαλΫκεη – πνπιΪ ηα
πξντφληα, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ά ηξέησλ θαη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ηΫηνηαο
βιΪβεο ά δεκηΪο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνμελάζεη θαηΪ ά επ‟ επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηεο
πξνκάζεηαο απφ ηνλ ΏλΪδνρν ά ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ εθφζνλ νθεέιεηαη ζε πξΪμε ά
παξΪιεηςε απηψλ ά ζε ειΪηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ.
6.
Ο ΏλΪδνρνο ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο νπνηνπδάπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο,
Ϋρεη ππνρξΫσζε λα απνδεκηψζεη ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά ά ηνλ θνξΫα δηελΫξγεηαο ηεο
εθηειεζηηθάο ζχβαζεο γηα θΪζε ζεηηθά θαη απνζεηηθά δεκέα πνπ πξνθΪιεζε κε απηάλ ηελ
παξΪβαζε εμ νηαζδάπνηε αηηέαο θαη αλ πξνΫξρεηαη, αιιΪ κΫρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο
χκβαζεο, κε απαιιαζζφκελνπ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ παξνχζα θαη
ηελ θεέκελε λνκνζεζέα.
7.
Δ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ
ηπρφλ αηχρεκα ά απφ θΪζε Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο. Δ ΏλαζΫηνπζα
Ώξρά δελ Ϋρεη ππνρξΫσζε θαηαβνιάο απνδεκέσζεο γηα ππεξσξηαθά απαζρφιεζε ά
νπνηαδάπνηε Ϊιιε ακνηβά ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ώλαδφρνπ ά ηξέησλ. Ώπφ ηελ εθηΫιεζε ηεο
πξνκάζεηαο ηεο ζχκβαζεο θακέα Ϋλλνκε ζρΫζε δελ δεκηνπξγεέηαη κεηαμχ ηεο ΏλαζΫηνπζαο
Ώξράο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ώλαδφρνπ πνπ αζρνιεέηαη κε ηελ πξνκάζεηα.
8.
ε πεξέπησζε πνπ ν ΏλΪδνρνο εέλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ηα ΜΫιε πνπ
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμέα, ζα εέλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα
Ϋλαληη ηεο ΏλαζΫηνπζα Ώξρά (θνξΫα δηελΫξγεηαο ηεο εθηειεζηηθάο ζχβαζεο) γηα ηελ
εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ
πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο πεξέ θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ ηνπο Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ
ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη ζε θακέα πεξέπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη
ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο σο ιφγνο απαιιαγάο ηνπ ελφο ΜΫινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊιινπ ά ησλ Ϊιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο πξνκάζεηαο.
9.
ε πεξέπησζε πνπ εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, ΜΫινο ηεο
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμέαο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κΫινπο ηεο
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμέαο θαηΪ ην ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο παξνχζαο, ηφηε εΪλ νη ζπκβαηηθνέ
φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκεέλαληα ΜΫιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμέαο,
ε παξνχζα εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη σο Ϋρεη θαη λα παξΪγεη φια ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ
ηεο κε ηελ έδηα ηηκά θαη φξνπο. Δ δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα
ελαπνκεέλαληα ΜΫιε ζα εμεηαζζεέ απφ ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά ε νπνέα θαη ζα απνθαζέζεη
ζρεηηθΪ. ΒΪλ ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά απνθαζέζεη φηη ηα ελαπνκεέλαληα ΜΫιε δελ επαξθνχλ λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηΪ νθεέινπλ λα νξέζνπλ αληηθαηαζηΪηε κε
πξνζφληα αληέζηνηρα ηνπ ΜΫινπο πνπ αμηνινγάζεθε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο
ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηΪηεο σζηφζν, πξΫπεη λα εγθξηζεέ απφ ηελ ΏλαζΫηνπζα
Ώξρά.
10.
ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο
δηαρεέξηζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΏλΪδνρν, ε
παξνχζα εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεηο
βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηνπ Ώλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο
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εθπιεξψζνπλ. Δ θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο ε
αληέζεηε πεξέπησζε, ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηε παξνχζα. Βπέζεο ζε
πεξέπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ. θΪπνηνπ εθ ησλ
κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΏλΪδνρν, ε ζπλΫρηζε ά φρη ηεο πξνκάζεηαο ελαπφθεηηαη ζηε
δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο ΏλαζΫηνπζαο Ώξράο, ε νπνέα εμεηΪδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα
ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κΫινπο νη πξνυπνζΫζεηο αλΪζεζεο ηεο
παξνχζαο. ε πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ Ώλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειεέηαη απφ
κέα εηαηξεέα, ά ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε παξνχζα
ιχεηαη απηνδέθαηα απφ ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα
πεξέπησζε θαηαπέπηνπλ ππΫξ Αεκνζένπ φιεο νη ΒγγπεηηθΫο ΒπηζηνιΫο Καιάο ΒθηΫιεζεο.
11.
Ο ΏλΪδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο θαη
εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβΪιινληαη απφ
ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05 (Σξνπνπνέεζε ηνπ λ.
3310/2005 «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά
θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ»).
12. Ο αλΪδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ πιάξε θαη απφιπηε εθαξκνγά θαη πινπνέεζε
ησλ φξσλ ηεο Αηαθάξπμεο ππ. αξηζ. «……»/2020/Λ/98 ΑΓΣΔ.
ΑΡΘΡΟ 17
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΧΝ
πσο θαζνξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.3 ηνπ Παξαξηάκαηνο «Ώ» ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 18
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ
1.
Ο ΏλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιΪβνπο. Δ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016
απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ. Αελ επηηξΫπεηαη ε αλΪζεζε
ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβν ρσξέο ηελ Ϋγθξηζε
ηεο ΏΏ.
2.
ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο,
εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά. ΒπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε
δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν
ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ
ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο.106. ε
πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Ώλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο
ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ
ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ
ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα
γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.
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3.
Δ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα
ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηε δηαθάξπμε, εθφζνλ ην(α) ηκάκα(ηα)
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά
ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ
(30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΒπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο
σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ
πνζνζηνχ.
ηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.
ε πεξέπησζε ππεξγνιαβέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 131 παξ. 6 ηνπ Ν.
4412/2016 ε αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ππνρξεσηηθΪ ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ θαηΪ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ην ΣΒΤΑ. ηαλ νη ππεξγνιΪβνη
παξνπζηΪδνληαη κεηΪ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο ,θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο, πξνζθνκέδνπλ
ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο Αηαθάξπμεο.
Δ αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ αλΪδνρν λα
αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, φηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη
ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ
1.
ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ αλαδφρνπ κε
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηΫο – παξφρνπο, πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθά πξνθνξΪ ηνπ
ζα πξΫπεη ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά λα ελεκεξψλεηαη εγγξΪθσο εληφο πΫληε (5) εξγΪζηκσλ
εκεξψλ.
2.
ε πεξέπησζε ζπλεξγαζέαο ηνπ αλαδφρνπ κε λΫν πξνκεζεπηά / πΪξνρν, ν
πξψηνο ζα πξΫπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΏλαζΫηνπζα Ώξρά Ϋλα (1) κάλα πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο
πξνκάζεηαο αγαζψλ απφ ην λΫν πξνκεζεπηά.
3.
ε θΪζε πεξέπησζε, ε αιιαγά ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηά / παξφρνπ, ζα
πξΫπεη λα γέλεηαη ρσξέο λα δηαθφπηεηαη ε πξνκάζεηα ησλ θαπζέκσλ
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΤΜΒΑΗ
1
Σα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη γεληθΪ φια ηα Ϋγγξαθα πνπ
απαηηνχληαη, ζπληΪζζνληαη απφ ηνλ αλΪδνρν ζηελ Βιιεληθά γιψζζα, κε εμαέξεζε
ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεέ λα αλαθΫξνληαη θαη ζε Ϊιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ εέλαη
δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Βιιεληθά.
2.
Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα Ϋγγξαθα πνπ απεπζχλεη ά ππνβΪιιεη ν
αλΪδνρνο ζηελ αλαζΫηνπζα Ώξρά θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο εθηειεζηηθάο ζχκβαζεο.
3.
ΑηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε
κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Βιιεληθά γιψζζα.

Σελίδα 89

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
Ώπαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκΪησλ απφ
ηνλ ΏλΪδνρν ζε ηξέηνπο πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο εέζπξαμεο ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, ην νπνέν
κπνξεέ λα εθρσξεέηαη ζε αλαγλσξηζκΫλν Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηΪ απφ
ηεθκεξησκΫλν βΪζεη ζπκθσλεηηθνχ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά πξνο ηελ αλαζΫηνπζα Ώξρά
θαη ζρεηηθά απφθαζε - Ϋγθξηζά ηεο θαηφπηλ γλσκνδνηάζεσο ηνπ αξκνδένπ ζπιινγηθνχ
νξγΪλνπ.
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ
1.
Ο ΏλΪδνρνο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιΪβσλ, θαζ' φιε ηε
δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθεέιεη λα ηεξεέ απφξξεηεο νπνηαζδάπνηε θχζεο θαη εέδνπο
πιεξνθνξέεο πνπ πεξηΫξρνληαη ζε απηφλ, ηπραέα ά Ϋλεθα ηεο εθηειΫζεσο ηεο πξνκάζεηαο
πνπ ζα αλαιΪβεη.
2.
Δ ππνρξΫσζε απηά θαηαιακβΪλεη θαη ην πΪζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιΪβσλ. Ο αλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη θΪπνηεο
απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο γηα ζθνπφ Ϊιινλ απφ ηνλ αλαγθαέν γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεέ θΪπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο
ζε νπνηνλδάπνηε Ϊιινλ, ηξέην θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξέζθνληαη ζε
Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επαγγεικαηηθά εμΪξηεζε απφ ηνλ αλΪδνρν θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο
εθηειεζηηθάο ζχκβαζεο. Δ απνθΪιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδάπνηε ηξέην πξφζσπν ζα
πξΫπεη λα γέλεηαη εκπηζηεπηηθΪ θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ
εθηΫιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
3.
ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ νξέσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ε Ώξρά (κε
θεληξηθά ά αλαζΫηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηελ επαλφξζσζε θΪζε δεκέαο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 23
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ
πσο θαζνξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.5 ηνπ Παξαηάκαηνο «Ώ» ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 24
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
1.
ΚΪζε δηαθσλέα ά δηαθνξΪ πνπ ζα απνξξΫεη απφ ηελ ζχκβαζε ά ζα
ζρεηέδεηαη κ' απηάλ θαη δελ ζα ξπζκέδεηαη θαηΪ ηνλ αλσηΫξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη
απνθιεηζηηθΪ απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα ειιεληθΪ Αηθαζηάξηα, εθαξκνζηΫν δε δέθαην εέλαη
πΪληνηε ην Βιιεληθφ.
2.
Βηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξΪ ζηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ θαπζέκσλ, νη
δηαθνξΫο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα θαη‟ αλαινγέα θαζνξηδφκελα ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα
θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 25
ΤΝΑΝΣΗΔΙ – ΑΝΑΦΟΡΔ – ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
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1.
Ο ΠΪξνρνο, ε Κεληξηθά Ώξρά Πξνκεζεηψλ θαη ε ΏλαζΫηνπζα Ώξρά, κπνξνχλ
λα νξγαλψλνπλ ζπλαληάζεηο φηαλ ζεσξεζεέ απαξαέηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδάηεζε
νπνηνπδάπνηε ζΫκαηνο πξνθχςεη ζηα πιαέζηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
2.
Ο ΠΪξνρνο νξέδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθφ ζεκεέν ζπλδΫζκνπ (Point of
Contact – PoC) ηνλ θν …………………. ηνπ ……………. (ΏΑΣ : …………, εκεξνκελέα
Ϋθδνζεο: …………………, AΣ: ………………..) κε δηεχζπλζε ………………….., ηει – fax:
……………………………, e- mail:…………………………, ΣΚ …………………….., σο
ππεχζπλν δηαρεέξηζεο θαη ξχζκηζεο φισλ ησλ ζεκΪησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
3.
Δ ζχκβαζε Ϋρεη ζπληαρζεέ ζε 2 πξσηφηππα. Ώπφ Ϋλα πξννξέδνληαη γηα ηελ
ΏλαζΫηνπζα Ώξρά θαη ηνλ ΠΪξνρν.
ΑΡΘΡΟ 26
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.
Δ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο
δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ:
α.
Δ ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο
παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο
ζχκβαζεο.
β.
Ο αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε
κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.2.1 ηνπ Παξαηάκαηνο «Ώ»
ηεο παξνχζαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
γ.
Δ ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο
παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΒΒ,
ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Αηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην
δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΒΒ.
2.
Βέλαη δπλαηά ε κνλνκεξάο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξέπησζε πνπ δελ
πθέζηαηαη πιΫνλ ε απαέηεζε ιφγσ αιιαγάο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο κε δπλΪκελεο λα
πξνβιεθζεέ απφ ηελ ΏΏ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πΪξνρνο ππεξεζηψλ εηδνπνηάζεθε
ηνπιΪρηζηνλ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα παχζεο.
3.
Βθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο θαηαγγειέαο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 10
θαη 16 ηεο παξνχζαο θαη ηεο πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 27
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1.

Δ παξνχζα δηΫπεηαη απφ ην Βιιεληθφ δέθαην.

2.
Γηα ζΫκαηα πνπ δελ ξπζκέδνληαη ξεηψο, ιακβΪλνληαη ππ‟ φςηλ ε Αηαθάξπμε, ε
Καηαθχξσζε, εθαξκνδφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθεέσλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ώζηηθνχ
Κψδηθα θαηΪ ηελ αξηζκεηηθά ζεηξΪ εκθΪληζάο ησλ Ϊξζξσλ - ΠαξαξηεκΪησλ απφ ηα νπνέα
απνηεινχληαη.
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3.
ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ ζπκθσλεζΫληα θαη ζπλνκνινγεζΫληα, ζπληΪρζεθε,
αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε ε παξνχζα, ππνγξαθφκελε λφκηκα απφ ηνπο
ζπκβαιινκΫλνπο ζε 2 αληέηππα, εθ ησλ νπνέσλ ιακβΪλνπλ Ϋλα (1) ε αλαζΫηνπζα Ώξρά θαη
απφ Ϋλα (1) ν ΏλΪδνρνο.
4.
Οη φξνη ηεο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ
απηνχο θαη ε Σερληθά – Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ κε ηελ νπνέα θαηαθπξψζεθε ε παξνρά
ππεξεζηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν αλΪδνρν, πνπ επηζπλΪπηνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε
απνηεινχλ αλαπφζπαζηα θαη ηκάκαηα απηάο.
5.
ΘΫκαηα ηα νπνέα εθ παξαδξνκάο δελ ξπζκέδνληαη ζην παξφλ θεέκελν θαη
ηπρφλ παξαπνκπΫο ηεο παξνχζαο, δχλαηαη λα δηεπζεηνχληαη βΪζεη ησλ πξνβιΫςεσλ ησλ
πθηζηΪκελσλ ζεζκηθψλ θεηκΫλσλ.
6.
Ώληέγξαθν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηεξνχληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κΫξε /
ζπκβαιιφκελνπο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

ΓΙΑ
ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ
«Ώ» Πξφζθιεζε
ππ΄ αξέζκ. «….»/2020 κε ΑΓΑ ……………..
θαη ΑΓΑΜ:
………………………. (Γελ θξίλεηαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε ζηε παξνύζα ύκβαζε)
«ΐ» Σερληθά ΠξνζθνξΪ Ώλαδφρνπ
«Γ» Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ Ώλαδφρνπ
«Α» Έληππν Παξαγγειέαο Πξντφλησλ (Τπφδεηγκα)
«Β» ΓεληθΪ θαη ΒηδηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Πεηξειαένπ Κέλεζεο
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9 8 Ώ ΝΧΣ ΒΡ Ώ ΑΕ Ο ΕΚ Δ Δ
ΣΏΓΜΏΣΧΝ ΒΘΝΟΦΤΛΏΚΔ
ΑΝΔ ΒΦΟΑ. ΜΒΣΏΦΟΡΧΝ
…………… 20
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ «Α»ΣΔ
ΤΜΐΏΔ
ΒΝΣΤΠΟ ΠΏΡΏΓΓΒΛΕΏ ΜΒΡΕΑΧΝ
(Τπφδεηγκα)
1.
Ο
θΪησζη
ππνγεγξακκΫλνο
……………………………………………….
νξηζζεέο κε ην …………………………………. (Ϋγγξαθν) σο ππεχζπλνο ηνπ
…………………., πξνβαέλεη κε ην παξφλ, ζε ηνπνζΫηεζε παξαγγειέαο πξντφλησλ γηα ηελ
θΪιπςε ησλ αλαγθψλ πξνκάζεηαο θαπζέκσλ θέλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιΫςεηο ηεο
ππ. αξηζ. ….. / … ζχκβαζεο θαη ηα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα φπσο αλαγξΪθνληαη ζηνλ Πέλαθα
πνπ αθνινπζεέ:
Α/Α
1

ΠΟΟΣΗΣΑ
(Δ ΛΙΣΡΑ)

ΔΙΓΟ

ΠΑΡ/ΔΙ

ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ ΚΕΝΔΔ

2.
Σν παξφλ Ϋληππν
ηειενκνηνηππέα) φπσο παξαθΪησ:

ππνβΪιιεηαη

…………………

(ειεθηξνληθΪ

α.
ηνλ ππεχζπλν ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ………….
ππαιιάινπ), ζηελ δηεχζπλζε ……………. ά ζην ΦΏΞ: …………….. γηα ελΫξγεηα.

ά

κε

(φλνκα

β.
ην
………. (Τπεξεζέα ρεκαηηζκνχ) θαη ζηνλ πξφεδξν ηεο
επηηξνπάο παξαιαβάο …………….. (ΐαζκφο - φλνκα) γηα ελεκΫξσζε.
3.

ηνηρεέα απνζηνιΫα: ………………………………………………………
Σφπνο ….. Δκεξνκελέα … θαη ψξα …..
Τπνγξαθά
…………………………
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII –ΓεληθΪ θαη ΔηδηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Πεηξειαένπ Κέλεζεο
9 8 Ώ ΝΧΣ ΒΡ Ώ ΑΕ Ο ΕΚ Δ Δ
ΣΏΓΜΏΣΧΝ ΒΘΝΟΦΤΛΏΚΔ
ΑΝΔ ΒΦΟΑ. ΜΒΣΏΦΟΡΧΝ
…… …………. 20
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ «Β»ΣΔ
ΤΜΐΏΔ
ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ
(Τπφδεηγκα)
1.
Σν ππφ πξνκάζεηα πεηξΫιαην ζΫξκαλζεο πξΫπεη λα εέλαη πνηφηεηαο φκνηαο
κε εθεέλε πνπ παξΪγνπλ ηα θξαηηθΪ δηπιηζηάξηα. Βπέζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη απαιιαγκΫλν
απφ λεξφ θαη ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηηθΫο πξνδηαγξαθΫο (ΒΛ.ΑΏ). Βπηζεκαέλεηαη φηη
ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα απνζηεέιεη δεέγκα απφ ηα θαχζηκα ζην Υεκεέν
ηξηανχ ά ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, ψζηε λα ειΫγρεηαη ε πνηφηεηα θαη νη
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθΫο.
2.
Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο γηα ην πεηξΫιαην θέλεζεο θαζνξέδνληαη
κνλνζάκαληα απφ ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα ζηα παξαθΪησ αληέζηνηρα Φ.Β.Κ. θαη
ΏπνθΪζεηο ηνπ ΏλσηΪηνπ Υεκηθνχ πκβνπιένπ.(Ώ.Υ.):
α.
Ώπφθαζε ΏΥ 460/2009 «Σξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο ΏΥ
92/2009 «Πξνζαξκνγά ζηελ ηερληθά πξφνδν» ηεο απνθ. ΏΥ αξηζ. 514/2004 «Καχζηκα
απηνθηλάησλ - ΠεηξΫιαην θέλεζεο - Ώπαηηάζεηο θαη κΫζνδνη Ανθηκψλ», (ΦΒΚ
1490/ΐ/9.10.2006), θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ΏΥ αξηζ. 513/2004 «Πξνζαξκνγά ζηελ
ηερληθά πξφνδν» ηεο απφθαζεο Ώ.Υ.. 291/2003 «Βλαξκφληζε ηεο Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο
πξνο ηελ Οδεγέα 98/70/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
13.10.1998, φζνλ αθνξΪ ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ βελδέλεο θαη ληέδει, φπσο Ϋρεη
ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη» (ΦΒΚ 67/ΐ/2010).
β.
Ώπφθαζε ΏΥ 316/2010 «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο
ζηνλ ηνκΫα ηεο πνηφηεηαο θαπζέκσλ πξνο ηελ νδεγέα 2009/30/ΒΚ»˙ (ΦΒΚ 501/ΐ/2012).
γ.
Ώπφθαζε ΏΥ 54/2015 «Αηαδηθαζέεο δεηγκαηνιεςέαο, εμΫηαζεο θαη
γλσκνδφηεζεο πεξέ ηεο θαλνληθφηεηαο ά κε δεηγκΪησλ πγξψλ θαπζέκσλ» (θεθ
462/ΐ/2016).
δ.
Ώπφθαζε ΏΥ 76/2016 «ΠεηξΫιαην εζσηεξηθάο θαχζεο (DIESEL)
πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο θαχζηκν θηλεηάξσλ- Ώπαηηάζεηο θαη κΫζνδνη δνθηκψλ» (ΦΒΚ
4217/ΐ/2016 θαη 241/ΐ/2017).
ε.
Ώπφθαζε ΏΥ 77/2016 «Σξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο ΏΥ
316/2010, (ΦΒΚ 501/ΐ/2012), «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο
πνηφηεηαο θαπζέκσλ πξνο ηελ νδεγέα 2009/30/ΒΚ»˙ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξΪ ζην εζληθφ
δέθαην ησλ δηαηΪμεσλ ηεο νδεγέαο (ΒΒ) 2015/1513 πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ
Ϊξζξσλ ηεο νδεγέαο 98/70/ΒΚ ζρεηηθΪ κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ βελδέλεο θαη ληέδει,
εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 7α Ϋσο 7ε απηάο» (ΦΒΚ 4217/ΐ/2016).
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ζη.
Ώπφθαζε ΏΥ 128/2016 «Βλαξκφληζε ηεο Βιιεληθάο Ννκνζεζέαο
πξνο ηελ Οδεγέα (ΒΒ) 2016/802 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο
11εο ΜαΎνπ 2016 «ζρεηηθΪ κε ηε κεέσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξηζκΫλσλ πγξψλ θαπζέκσλ
ζε ζεέν» (ΦΒΚ 3958/ΐ/2016).
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i

ε πεξέπησζε πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά /αλαζΫησλ θνξΫαο εέλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κέαο (ελφο) ζα
αλαθΫξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

ΒπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξκνδέσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη.

iii

ΐιΫπε ζχζηαζε ηεο Βπηηξνπάο, ηεο 6εο ΜαΎνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΒΒ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη
κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο
νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 2
εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο
ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα
επξψ.
Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: επηρεηξάζεηο πνπ δελ εέλαη νχηε πνιχ κηθξΫο νχηε κηθξΫο θαη νη νπνέεο
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνέσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ
ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43
εθαηνκκχξηα επξψ.
iv

Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελ πηζηνπνέεζε.

v

Βηδηθφηεξα σο κΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

vi

Βπηζεκαέλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 78 “ζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ
ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηνπ
ΜΫξνπο ΕΕ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΕΕ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ΄ ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη
νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ κφλν εΪλ νη ηειεπηαένη ζα
εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο.”
vii

χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη
δπλαηά ε θαη' εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο.
viii

πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 24εο Οθησβξένπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
ix

χκθσλα κε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΒΒΒ (Καλνληζκφο ΒΒ 2016/7) αλαθΫξεηαη σο
“δηαθζνξΪ”.
x

πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα
ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο (ΒΒ C
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ
πκβνπιένπ, ηεο 22αο Ενπιένπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΒΒ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ φπσο νξέδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α),
«Κχξσζε θαη εθαξκνγά ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαένπ γηα ηε δηαθζνξΪ θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηάλ
Πξσηνθφιινπ» (αθνξΪ ζε πξνζζάθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθΫξεηαη ε θεέκελε λνκνζεζέα).
xi

ΚαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηε πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΒΒ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΒΚ
48/Ώ) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθΪ µε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ
Κνηλνηάησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηάλ Πξσηνθφιισλ.
xii

πσο νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 13εο Ενπλένπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Ώπηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβΪλεη
επέζεο ηελ εζηθά απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα εγθιάκαηνο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο-πιαέζην.
xiii

πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ,
ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηέαο (ΒΒ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΒΚ 166/Ώ)
“Πξφιεςε θαη θαηαζηνιά ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”.
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xiv

πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο νδεγέαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ,
ηεο 5εο Ώπξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ
πκβνπιένπ (ΒΒ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ.
4198/2013 (ΦΒΚ 215/Ώ)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ
απηάο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο.".
xv

Δ ελ ιφγσ ππνρξΫσζε αθνξΪ ηδέσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Β.Π.Β) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β θαη Β.Β), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β), ηνλ
Αηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1
ηνπ Ϊξζξνπ 73 )
xvi

ΒπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη.

xvii

ΒπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη.

xviii

ΒπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη.

xix

Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ κε ηειεζέδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα
ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ
πεξένδν απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (Ϊξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαέν εδΪθην)
xx

ΛακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηάξα ησλ εγθιεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ δηαπξαρζεέ (κεκνλσκΫλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθΪ ...), ε επεμάγεζε πξΫπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επΪξθεηα ησλ κΫηξσλ πνπ
ιάθζεθαλ.
xxi

ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ
ΒιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε (Ϊξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδΪθην).
xxii

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιάο θφξσλ ά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαέξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο ά/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο
δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ
θαηαβιεζεέ, ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ
αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε
ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο
παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ζε αλνηθηΫο
δηαδηθαζέεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο
xxiii

ΒπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη.

xxiv

πσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θεέκελεο δηαηΪμεηο, ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2 .
xxv

. Δ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΒΒΒ (Καλνληζκφο ΒΒ 2016/7)
xxvi

Άξζξν 73 παξ. 5.

xxvii

Βθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλε δηΪηαμε, λα ζπκπιεξσζεέ αλΪινγα
ην ΣΒΤΑ πρ Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxviii

πσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

xxix

Πξβι Ϊξζξν 48.

xxx

Δ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΒΒΒ (Καλνληζκφο ΒΒ 2016/7)
xxxi

Γηα ζπκβΪζεηο Ϋξγνπ, ε εθηηκψκελε αμέα ηεο νπνέαο ππεξβαέλεη ην Ϋλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ
εθηφο ΦΠΏ (Ϊξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη Ϊξζξν 375 παξ. 10.
xxxii

πσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Ώ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απφ νξηζκΫλα
θξΪηε κΫιε νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε Ϊιιεο απαηηάζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα
απηφ.
xxxiii

Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κπνξνχλ λα δεηνχλ Ϋσο ηξέα Ϋηε θαη λα επηηξΫπνπλ ηελ ηεθκεξέσζε εκπεηξέαο
πνπ ππεξβαέλεη ηα ηξέα Ϋηε.
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xxxiv

ΠξΫπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιάπηεο θαη ν θαηΪινγνο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηφζν
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειΪηεο γηα ηα ζρεηηθΪ αγαζΪ ά ππεξεζέεο.
xxxv

ζνλ αθνξΪ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά ηηο ηερληθΫο ππεξεζέεο πνπ δελ αλάθνπλ Ϊκεζα ζηελ επηρεέξεζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, αιιΪ ζησλ νπνέσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φπσο
θαζνξέδεηαη ζην κΫξνο II, ελφηεηα Γ, πξΫπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηΪ Ϋληππα ΣΒΤΑ.
xxxvi

Ο Ϋιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγεέηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά, εθφζνλ απηά ζπλαηλΫζεη, εμ
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επέζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν πξνκεζεπηάο ά ν
πΪξνρνο ππεξεζηψλ.
xxxvii

Βπηζεκαέλεηαη φηη εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη απνθαζέζεη λα αλαζΫζεη ηκάκα ηεο ζχκβαζεο ζε
ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο θαη ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιΪβνπ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ ελ
ιφγσ ηκάκαηνο, ηφηε ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξσζεέ ρσξηζηφ ΣΒΤΑ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιΪβνπο, βιΫπε
κΫξνο ΕΕ, ελφηεηα Γ αλσηΫξσ.
xxxviii

Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ. 4250/2014

xxxix

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο
(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫα Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ εγγξΪθσλ) πνπ
παξΫρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ην πξΪμεη. πνπ απαηηεέηαη, ηα
ζηνηρεέα απηΪ πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθά ζπγθαηΪζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.

Λγφο (ΠΓ) ΚαδΪδεο Γξεγφξηνο
Αηνηθεηάο

ΏθξηβΫο Ώληέγξαθν

ΒΠΟΠ Βπρέαο (ΠΓ) Γηαλλαθφπνπινο ΠΫηξνο
Ώμθφο 4νπ Γξαθεένπ
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