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α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
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καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ
αναδόχου εκπόνθςθσ τθσ ωσ άνω μελζτθσ.

Περιεχόμενα
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ ................................................................................................................................ 3
Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο ...................................... 3
Άξζξν 2: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ηεύρε ................................................................................... 3
Άξζξν 3:

Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο.................................................................................. 4

Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ/έγθξηζε πξαθηηθνύ ................. 5
Άξζξν 5: Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ/ Καηαθύξσζε/
Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο ............................................................................................. 6
Άξζξν 6: Δλζηάζεηο ........................................................................................................................ 7
Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ................................... 8
Άξζξν 8: ύλαςε ζύκβαζεο .......................................................................................................... 8
Άξζξν 9: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο/ εηξά ηζρύνο ............................. 8
Άξζξν 10 : Γιώζζα Γηαδηθαζίαο ..................................................................................................... 9
Άξζξν 11 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία ................................................................................................ 9
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ .............................................................................................................................. 13
Άξζξν 12: Δθηηκώκελε αμία – Υξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο ............................... 13
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ ................................... 14
Άξζξν 14 : Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ απνζθξάγηζεο .............................................................................................................................. 14
Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ................................................................................................................... 14
Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα ................................................................................................................ 15
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ............................................................................................................................... 16
Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ..................................... 16
Άξζξν 18: Λόγνη απνθιεηζκνύ ...................................................................................................... 16
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ .............................................................................................................................. 21
Άξζξν 20: Πεξηερόκελν θαθέισλ πξνζθνξάο .............................................................................. 21
Άξζξν 21 : Κξηηήξην αλάζεζεο ..................................................................................................... 21
Άξζξν 22: Απνδεηθηηθά κέζα θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο......................................................... 21
Άξζξν 23: Τπεξγνιαβία ............................................................................................................... 26
Άξζξν 24 - Γηάθνξα: .................................................................................................................... 27

2

20PROC007485239 2020-10-15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ
Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ
1. 1

Ανακζτουςα αρχι:Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελιςμόσ - Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν - Ρολυκλινικι»
Οδόσ

: Υψθλάντου 45-47, Ακινα

Ταχ.Κωδ.

: 10676

Τθλ.

: 213 2041633

E-mail

: promithies@evaggelismos-hosp.gr

Ρλθροφορίεσ

: Μ. Λουρουτηι

1.2 Κφριοσ του Ζργου :
Ρολυκλινικι»

το Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελιςμόσ - Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν -

1.3 Εργοδότθσ:
Ρολυκλινικι»

το Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελιςμόσ - Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν -

1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι :

1.5. Διευκφνουςα Υπθρεςία :

το Δ.Σ. του Νοςοκομείου (κατά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ) και
θ Δ/νςθ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Υπ. Υγείασ (κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ)
θ Δ/νςθ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Υπ. Υγείασ

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο:το Τεχνικό Συμβοφλιο του Υπ. Υγείασ
1.7 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι
εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ
καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία
κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ.

Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ
2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περίπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα:
α) θ παροφςα διακιρυξθ,
β) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),
γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ,
δ) το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το
πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του
ζργου(Φάκελοσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ).
ε) το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.),
ςτ) το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν(Φάκελοσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ),
η) το υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ
θ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσκαι διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν
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ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω,
2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ,ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου (www.evaggelismos-hosp.gr).
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 22/10/2020, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά μετα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότεροτζςςερισ (4)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.

Άρκρο 3:

Υποβολι φακζλου προςφοράσ

3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14,
είτε (α) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι,Υψθλάντου 45-47, 10676
Ακινα
είτε (β) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Υψθλάντου 45-47, 10676
Ακινα.
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του
διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του ……………… (ςτοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα)
για τθ μελζτθ: «ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΟΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΙΣΕΩΝ» (ΥΡΟΕΓΟ 4)τθσ Ρράξθσ «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΝΑ «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»»
(Κωδικόσ ΟΡΣ 5037601) ςτο Ε.Ρ. «Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α. 2014-2020»
με ανακζτουςα αρχι το Γ.Ν.Α. «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν 26/10/2020
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ
προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου,
fax, e-mail).
3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 20.1 του παρόντοσ,
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ
να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»,
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ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του
παρόντοσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου του άρκρου 3.2 του παρόντοσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι
μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσςτο ΚΘΜΔΘΣ).
3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςθσ.
3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι
ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
3.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ
φορζα :
α) από τον ίδιο το μελετθτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, προςδιορίηεται θ
ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 4 : Διαδικαςία αποςφράγιςθσκαι αξιολόγθςθσ προςφορϊν/ζγκριςθ πρακτικοφ
4.1 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα
πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 του παρόντοσ. Θ παραλαβι μπορεί να
ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται
χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ
λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ
προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3.1 του
παρόντοσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον
κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο
υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ
και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
4.2 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα ι μετά τθ λιξθ
τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ υποφακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Οι
προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό
πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ,
θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ
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και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα
αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον
Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
4.3 Θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το
περιεχόμενό τουσ ςτο ίδιο πρακτικό. Θ υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά, κατά κατθγορία
μελζτθσ, απορρίπτεται εφόςον οι ποςότθτεσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ προςφοράσ δεν
αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο τθσ μελζτθσ, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ περιπτ. (κε) τθσ
παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ
των προςφορϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ. Σχετικϊσ εκδίδεται
γραπτι ανακοίνωςθ του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ,
με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςων ςε
όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.
4.4 Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν κάκε προςφζροντοσ, θ
Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν
τιμι ςφμφωνα με το άρκρο 21 του παρόντοσ και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι
τθσ για τθν ανάκεςθ, ςτο ίδιο Ρρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να το εγκρίνει.
Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του
παρόντοσ.

Άρκρο 5: Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου/
Κατακφρωςθ/ Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊναπό τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά
υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
5.2 Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 5.1
τουπαρόντοσ άρκρου, αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα, από τα οποία να αποδεικνφεται ότι
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
5.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι:
i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι
ψευδι ι ανακριβι ι
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ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 17, 18, 19 και 22 τθσ
παροφςασ,απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά με βάςθ τθντιμι, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
5.4 Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ(ΤΕΥΔ) ότι πλθροφν και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο
προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να
ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.
5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ του άρκρου 18 και ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19, θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται.
5.6 Θ διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ,
ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα υπό 5.2)
ανωτζρω από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςιτου ςτο αποφαινόμενο όργανο
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν απόρριψθ του προςωρινοφ αναδόχου,
είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.5 του παρόντοσ άρκρου, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
5.7 Θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζρονταπου
δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο,
όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Άρκρο 6: Ενςτάςεισ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ
διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ
από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ
Συμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το
άρκρο 376 παράγραφοσ 11, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα
αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
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τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό
όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ
άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν
κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αποτελεί
προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι
αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ
προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

Άρκρο 7: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
Θ ανακζτουςα αρχι μπορείνα καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουνι να
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 102 και 103 του ν.
4412/2016 και του άρκρου 13 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

Άρκρο 8: Σφναψθ ςφμβαςθσ
8.1 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα
αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
8.2 Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. Με τθν
ίδια επιςτολι καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ εν
λόγω κοινοποίθςθ επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με
οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
8.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει
να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ,
αποκλείεται, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ παροφςασ για τον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρκρο 9: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ/ Σειρά ιςχφοσ
Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ
8
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κακορίηεται ωσ κατωτζρω:
1. Το Συμφωνθτικό,
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ
3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου,
4. Το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.),
5. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το
πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του
ζργου.
6. Το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν

Άρκρο 10 : Γλϊςςα Διαδικαςίασ
10.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και
προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των
τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ,
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
10.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
10.3 Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999
“Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
10.4Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
10.5Θ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Άρκρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ διαδικαςία ςφναψθσ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν:
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίωσ τα άρκρα 118 και 119 αυτοφ.
2. Ο ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ που
ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι
που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του.
3. Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42, παρ. 1του ν. 3316/2005 “Περί ανάκεςθσ και
εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42).
4. Ο ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν
ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα».
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5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ.
6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» .
7. Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων,
ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ».
8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
9. Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α’ 185).
10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68).
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.
14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ
διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»
15. Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ
και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ1».
16. Ο ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248).
17. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”.
18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ”.
19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά
Θζματα”.
20. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν,
παραλαβινκλπ
Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Εργων, ωσ και
Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν
και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν
τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν” (Α' 301), όπωσ ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Βϋ

1

Τίκεται μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων.
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(Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθ προεκτίμθςθ αμοιβϊν μελετϊν που
δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν.
21. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και
οικοδομισ αυτϊν’’, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το ν. 3919/2011 (Αϋ32).
22. Θ με αρ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
23. Θ με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ
Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν.
4412/2016»,
24. Θ Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφοροφν τθν απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων».
25. Θ με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαςθ Υπ. Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ,
τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν (ΜθΜΕΔ) τθσ παρ. 8(θ) του άρκρου 221 του ν.4412/2016»
26. Θ με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Θ.Δ. «Διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ
για τθ διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ,
παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε
κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
27. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που
ιδθ προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν
από τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των
διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που
διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά.
28. Θ με αρικ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221
του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ ΥΑ
ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
29. Θ με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Συγκρότθςθ και οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των
λθφκζντων επανορκωτικϊν μζτρων οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ
τουσ» (ΥΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ 77868 - 18/07/2018
(ΥΟΔΔ 441).
30. Θ με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ
Τεχνικϊν Συμβοφλων - Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ
ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ
των υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β 4203).
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31. Θ Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν.
4412/2016 (Βιβλίο 1)».
32. Θ απόφαςθ αρικμ. Δ22/4193 «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ»
(ΦΕΚ 4607/τ.Β’/13-12-2019)
33. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Άρκρο 12: Εκτιμϊμενθ αξία – Χρθματοδότθςθ – Ρροκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ
12.1 Θεκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 47.601,91 € (χωρίσ ΦΡΑ) και περιλαμβάνει τισ
προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ των παρακάτω επιμζρουσ κατθγοριϊν μελετϊν:
1. 7.177,95 € για μελζτθ κατθγορίασ 14 - Ενεργειακι Μελζτθ
2. 24.846,75 € για μελζτθ κατθγορίασ 09 - Θ/Μ Μελζτθ
3. 5.521,50 € για μελζτθ κατθγορίασ 06 - Αρχιτεκτονικι Μελζτθ
4. 3.003,70€ για ςφνταξθ Τευχϊν δθμοπράτθςθσ
5. 843,07€ για εκπόνθςθ ΣΑΥ – ΦΑΥ
και 6.208,94€ για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ.
Θ μελζτθ ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Ρ. «Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α. 2014-2020»και θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί
από τον Άξονα Προτεραιότητασ 10: «Εφαρμογή τρατηγικών Επίτευξησ Χαμηλών Εκπομπών
Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαςη ςτισ αςτικέσ περιοχέσ», Επενδυτικό Προτεραιότητα 4c:
«τήριξη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ, τησ έξυπνησ διαχείριςησ τησ ενέργειασ και τησ χρήςησ
ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ ςτισ δημόςιεσ υποδομέσ, ςυμπεριλαμβανομένων των δημόςιων
κτηρίων, και ςτον τομέα τησ ςτέγαςησ»(Κωδικόσ Εναρίκμου ςτο ΡΔΕ 2019ΣΕ27510038) και
υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07% υπζρ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το
άρκρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν
αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του
ν. 4412/2016.
12.2 Οι μονάδεσ φυςικοφ αντικειμζνου, τα ποςοτικά ςτοιχεία από το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων
και οι τιμζσ μονάδοσ που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ υπολογιςμοφσ των άνω προεκτιμϊμενων
αμοιβϊν, αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν.
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ, να μελετιςουν
τα τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά περιλαμβάνει τθ ςυνολικι
αμοιβι τουσ για το ςφνολο του προσ μελζτθ αντικειμζνου, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο
Φάκελο δθμόςιασ ςφμβαςθσ.Τεκμαίρεται ςχετικά ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε υπόψθ, κατά τθ μελζτθ
του Φακζλου δθμόςιασ ςφμβαςθσ, τθν πικανότθτα να μθν αντιςτοιχοφν οι ποςότθτεσ μονάδων
φυςικοφ αντικειμζνου, που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, ςτισ τελικζσ
ποςότθτεσ που κα απαιτθκοφν για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και διαμόρφωςε ανάλογα τθν
οικονομικι του προςφορά. Εφόςον προκφψουν διαφορζσ, εφαρμόηεται το άρκρο 186 του ν.
4412/2016.
12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ για τισ υποχρεϊςεισ του
Αναδόχου ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.
Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε επτά (7)
μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν
13.1 Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
13.2Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.
13.4 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.
13.5 Οι προςφορζσ ιςχφουν για 6 μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν του επομζνου άρκρου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.

Άρκρο 14 : Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν αποςφράγιςθσ
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
ορίηεται θ 26/10/2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00μμ.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ορίηεται θ 27/10/2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00πμ.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5
του παρόντοσ.

Άρκρο 15 : Εγγυιςεισ
15.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με
τοάρκρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
15.2

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Ο Ανάδοχοσ, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
χωρίσ Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα
ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ και β) πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα
ςτοιχεία
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
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ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται,
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/αναδόχου από ζνα
ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο
10.3. τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει
πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε
ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ
τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. Θ ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει
τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα
ςτθν παράγραφο 15.1 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
15.3Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτθ Διαφγεια, κακϊσ και
ςτθνιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.evaggelismos-hosp.gr).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο
οποίοσ δεν αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ
του άρκρου 19.

Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1
και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ
και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
17.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
17.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του
άρκρου 19 και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται
από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Θ ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε
διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.

Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ
18.1 Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από
τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
18.1.1Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ αμετάκλθτθκαταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν
τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία
κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
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2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίουτθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ
(ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.
15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ215 ).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά τουσ διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ
αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Στισ
περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
18.1.2
α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ
ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
18.1.2Α Θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:
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αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ,
ι
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο
προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
τθσ τθσ περ. β' παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 18.1.2.
18.1.4 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X
του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016,
(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει
αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5
άρκρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
(δ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(ε) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
18.1.5Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω
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πράξεων ι παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των
προθγοφμενων παραγράφων.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ
τθσ παραγράφου 18.1.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 18.1.4 ςτα τρία (3)
ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
18.1.6 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
18.1.7Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73
του ν. 4412/2016.
18.1.8 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 19 . Κριτιρια επιλογισ
19.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που
τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτθν
κατθγορία/ κατθγορίεσ μελετϊν του άρκρου 12.1 τθσ παροφςασ. Οι προςφζροντεσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι
ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
19.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Δεν απαιτείται.
19.3. Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα
Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ
κατθγορίεσ μελετϊν, κατά το άρκρο 39 του Ν.3316/05 (που διατθρείται ςε ιςχφ ςφμφωνα με το
άρκρο 377 του ν.4412/2016), ωσ εξισ:
ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΙΑ 14 – ΕΝΕΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1 τουλάχιςτον
εμπειρίασ

ςτζλεχοσ

τετραετοφσ

ΚΑΤΗΓΟΙΑ 09 – Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ςτζλεχοσ

οκταετοφσ

τουλάχιςτον
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εμπειρίασ
ΚΑΤΗΓΟΙΑ 06 – ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1 τουλάχιςτον
εμπειρίασ

ςτζλεχοσ

τετραετοφσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Άρκρο 20: Ρεριεχόμενο φακζλων προςφοράσ
20.1 Θ προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ:
(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
20.2 Ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να
περιζχει τα ακόλουκα:
α) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
20.3Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ,
το οποίοαναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία
μελζτθσ και τθν ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επιμζρουσ κατθγορία μελζτθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ
υποβάλλουν ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςτο οποίο αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι
ανά κατθγορία μελζτθσ και τθ ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ οικονομικι
προςφορά ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016. Ρεριλαμβάνει, εκτόσ από τισ
αμοιβζσ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν, τισ αμοιβζσ για τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και
τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ, κακϊσ επίςθσ και των
εργαςιϊν /μελετϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 8 του
άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ (κετικό ι αρνθτικό) επί τθσ
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά
τουσ όρουσ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ.

Άρκρο 21 : Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά» μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).

Άρκρο 22: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι
απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ
παροφςασ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά από τα κατωτζρω αναφερόμενα,
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
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Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που
αναφζρονται ςτο άρκρο 18.1.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ
του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο
να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 (α και β) τθσ παροφςασ, κακϊσ
και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςασ. Αν ςτισ ειδικζσ
διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ τριϊν (3) μθνϊν πριν από
τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ
που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν
θμερομθνία εντόσ τριϊν (3) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ
πρόςκλθςθσ.
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 και 19
τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του
άρκρου 18 και τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του
άρκρου 19.1 πρζπει να ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ για τθν κατθγορία/
κατθγορίεσ του άρκρου 12.1 τθσ παροφςασ, ςτθν/ςτισ οποία/ οποίεσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
ςυμμετζχει. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και
τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 19.2 και 19.3, αντίςτοιχα, αρκεί να
ικανοποιείται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 22.1 ωσ 22.3 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά
ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
Αποδεκτζσ γίνονται:
•
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
•
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται
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κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.1
ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5
τθσ παροφςασ:
22.1 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18:
22.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ, που να ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ
άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα που ορίηονται ςτα τζςςερα τελευταία
εδάφια του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ.
22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ:
β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ του
οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν βεβαίωςθ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ι άλλου
τυχόν αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ όπου είναι αςφαλιςμζνοι για τθν κάλυψθ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςισ τουσ.
Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊνυποβάλλουν αποδεικτικό
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό
προςωπικό). Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά
αςφαλιςτικισ ενθμερότθταστων φυςικϊν προςϊπων- μελετθτϊν που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ
εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν
προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
β2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ
ι χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ
που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ και Εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊνυποβάλλουναποδεικτικό τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ
καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ, υποβάλλουν
ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ.
β3) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
22.1.2Α Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2Α τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων,που να ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2)
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.

23

20PROC007485239 2020-10-15
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ
ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
22.1.3Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.4 του παρόντοσ:
Για τθν περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι
του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ,
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα δενπροςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Ειδικά θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ
φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων.
Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’ και δ’,υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ –
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσότι δεν ςυντρζχουν
ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.
Για τθν περίπτωςθ ε’, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα
μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του αντίςτοιχου
επιμελθτθρίου (όταν αυτό ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ
παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι. Τα Γραφεία / Εταιρείεσ Μελετϊν,
κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα-μελετθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι
αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό
του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του,
διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν
ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω.
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ
πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.9τθσ παροφςασ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του
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προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο
74 του ν. 4412/2016.
22.2. Δικαιολογθτικά πλιρωςθσ κριτθρίων επιλογισ:
22.2.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ :
(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν ΡτυχίοΜελετθτι ι
Γραφείων Μελετϊνγια τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:
1. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 14 (ενεργειακζσ μελζτεσ)
2. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 09 (Θ/Μ μελζτεσ)
3. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 06 (αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ)
(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ.
Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ
διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
22.2.2 Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτααποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ:
Εκ των οικονομικϊν φορζων, οι μεν προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
αποδεικνφουν τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα με το Ρτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων
Μελετϊν, ωσ εξισ:
1. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 14, Α’ Τάξθσ και άνω
2. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 09, Β’ Τάξθσ και άνω
3. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 06, Α’ Τάξθσ και άνω
και οι αλλοδαποί προςφζροντεσ με τα υπό ςτοιχεία β) και ςτ) αποδεικτικά μζςα
τουΡαραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 22.2.3 του παρόντοσ άρκρου.
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22.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016,
μποροφν, για τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ, να υποβάλλουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των
εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν
λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο
καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ
κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ
τουσ.
22.3 Δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ προςωρινοφ αναδόχου:
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία
προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου.
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε :
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι
ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ
(εφόςον υπάρχει)
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για
υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και
ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο,
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ
/ μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ.
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο
επικυρωμζνου, από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται
με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.

Άρκρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει.
23.2 Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
23.3 Αν το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)84 τθσ
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ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι: α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι
των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ για τουσ υπεργολάβουσ με το Τ.Ε.Υ.Δ., β)
απαιτεί υποχρεωτικά από τον προςφζροντα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν
ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του.

Άρκρο 24 - Διάφορα:
Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ ζχουν εκδοκεί οι πιο κάτω γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ:
1. Θ υπ’ αρ. πρωτ.28751/23-05-2019 (ΑΔΑ: 64ΘΕ469Θ26-ΤΕΚ) Απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ
1θσ Υ.ΡΕ. Αττικισ για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ υλοποίθςθσ του Υποζργου 4 «Συγκρότθςθ
οριςτικϊν μελετϊν – μελζτθσ εφαρμογισ και διαςφάλιςθ του ςυνόλου των αναγκαίων
αδειϊν και εγκρίςεων» τθσ Ρράξθσ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του ΓΝΑ “Ο Ευαγγελιςμόσ Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι”»με κωδικό ΟΡΣ 5037601 ςτο Ε.Ρ. «Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α.
2014-2020».
2. Θ υπ’ αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 5479/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6Η71465ΧΙ8-1ΘΚ)
Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι» με Κωδικό ΟΡΣ 5037601 ςτο Ε.Ρ. «Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α.
2014-2020».
3. Θ υπ’ αρ. πρωτ. A3α,β/Γ.Ρ. 49318/12-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΩ3Ω465ΦΥΟ-Χ3Ο) Απόφαςθ του
Υπουργείου Υγείασ για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ που αφορά
δράςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ του ΓΝΑ «Ο
Ευαγγελιςμόσ - Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι».
4. Θ υπ' αρικ. 3 Απόφαςθ τθσ 4θσΣυν./03-04-2020(ΑΔΑ: ΩΔΛΥ4690ΩΧ-ΞΛ0) του Δ.Σ.του
Νοςοκομείου για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασδιενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν
ανάκεςθ του Υποζργου 4 «Συγκρότθςθ Οριςτικϊν Μελετϊν - Μελζτθσ Εφαρμογισ και
διαςφάλιςθ του ςυνόλου των αναγκαίων Αδειϊν και Εγκρίςεων».
5. Θ υπ' αρικ. 22 Απόφαςθ τθσ 22θσΣυν./04-08-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΧΝ4690ΩΧ-57Φ) του Δ.Σ.του
Νοςοκομείου για τθν ακφρωςθ του υπ’ αρικ. 78/2020 Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν
ανάκεςθ του Υποζργου 4 «Συγκρότθςθ οριςτικϊν μελετϊν - μελζτθσ εφαρμογισ και
διαςφάλιςθ του ςυνόλου των αναγκαίων αδειϊν και εγκρίςεων» και τθν
επαναπροκιρυξι του κατόπιν τροποποίθςθσ / επικαιροποίθςθσ των τευχϊν διακιρυξθσ.
6. Θ υπ' αρικ. 3 Απόφαςθ τθσ 31θσ Συν./17-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΚΦ4690ΩΧ-19Ξ) του Δ.Σ.του
Νοςοκομείου για τθν ζγκριςθ του παρόντοσ τεφχουσ δθμοπράτθςθσ και τθ διενζργεια
Επαναλθπτικοφ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάκεςθ του Υποζργου 4«Συγκρότθςθ
οριςτικϊν μελετϊν – μελζτθσ εφαρμογισ και διαςφάλιςθ του ςυνόλου των αναγκαίων
αδειϊν και εγκρίςεων» τθσ Ρράξθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5037601 ςτο Ε.Ρ. «Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α.
2014-2020»
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ Δζςμευςθσ με αρικ.1176/2020
(ΑΔΑ:ΨΘ6Β4690ΩΧ-ΘΝΣ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το
οικονομικό ζτοσ 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΗΓΟΟΡΟΥΛΟΣ
Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Ηκεξνκελία :
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I.

ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σο παρόν Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων προςαρτϊται ςτη Διακόρυξη του ςυνοπτικού
διαγωνιςμού επιλογόσ αναδόχου εκπόνηςησ του Τποϋργου 4 : «υγκρότηςη οριςτικών
μελετών - μελϋτησ εφαρμογόσ και διαςφϊλιςη του ςυνόλου των αναγκαύων αδειών και
εγκρύςεων», ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ «Ενεργειακό Αναβϊθμιςη του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»».
Σο αντικεύμενο τησ Μελϋτησ ςυνύςταται ςτην μελϋτη των απαιτούμενων επεμβϊςεων
Ενεργειακόσ Αναβϊθμιςησ ςτο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφθαλμιατρεύο Αθηνών –
Πολυκλινικό», καθώσ και ςτην εκτϋλεςη όλων των απαραύτητων ενεργειών και εργαςιών για
τη χορόγηςη των αναγκαύων αδειοδοτόςεων, εγκρύςεων και βεβαιώςεων, για την υλοπούηςη
του ςυνόλου των δρϊςεων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ, ςύμφωνα
με τισ απαιτόςεισ τησ νομοθεςύασ.

1.

Σεχνική Περιγραφή Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ

Οι Νοςοκομειακϋσ Δομϋσ αποτελούν από τα πλϋον ενεργοβόρα κτόρια τησ Δημόςιασ
Διούκηςησ καθότι ϋχουν καθημερινϊ, υψηλϋσ ανϊγκεσ ςε θϋρμανςη και ψύξη, λόγω των
αςθενών που νοςηλεύονται και τησ ανϊγκησ αδιϊλειπτησ λειτουργύασ 365 ημϋρεσ το χρόνο.
ε αυτό το μόκοσ κύματοσ κινεύται και το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφθαλμιατρεύο Αθηνών –
Πολυκλινικό».
Η Διούκηςη και η Σεχνικό Τπηρεςύα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφθαλμιατρεύο Αθηνών –
Πολυκλινικό» ϋχουν θϋςει ωσ κεντρικό ςτόχο την κατϊρτιςη μιασ ολοκληρωμϋνησ Πρόταςησ
βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ των κτηριακών εγκαταςτϊςεων τησ πτϋρυγασ
Πατϋρα. την κατεύθυνςη αυτό, βαςικό ενεργειακό ςτρατηγικό του Νοςοκομεύου αποτελεύ η
ανϊληψη πρωτοβουλιών για ςημαντικό μεύωςη του ενεργειακού αποτυπώματοσ του
Νοςοκομεύου, η εξοικονόμηςη ενϋργειασ (ηλεκτρικόσ και θερμικόσ), η βελτύωςη τησ
ενεργειακόσ απόδοςησ και η περαιτϋρω ςυμβολό ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ μϋςω
χαμηλότερων εκπομπών και ενόσ εν γϋνει περιςςότερου φιλικού προσ το περιβϊλλον
κτηρύου. Επιπρόςθετα, ςημαντικό παρϊμετροσ τησ ενεργειακόσ ςτρατηγικόσ αποτελεύ και η
ςημαντικό μεύωςη του υφιςτϊμενου ενεργειακού κόςτουσ, προκειμϋνου να εξοικονομηθούν
πολύτιμοι πόροι που χρειϊζεται ο ευαύςθητοσ τομϋασ τησ Δημόςιασ Τγεύασ.
το πλαύςιο αυτό, το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»
αποφϊςιςε να υλοποιόςει ϋνα μεύγμα ςτοχευμϋνων παρεμβϊςεων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ
και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ.
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Σο ϋργο αφορϊ ςε ϋνα κτόριο του Νοςοκομεύου, την πτϋρυγα Πατϋραη οπούα τη δεδομϋνη
ςτιγμό, ςύμφωνα με το εκδοθϋν Πιςτοποιητικό Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ) -το οπούο
ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τισ απαιτόςεισ του νϋου ΚΕΝΑΚ (ΥΕΚ Β’ 2367/12-7-2017) και
των Σεχνικών Οδηγιών του ΣΕΕ [ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17/17.10.2017 Τπουργικό Απόφαςη
«Έγκριςη και εφαρμογό των Σεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακό Απόδοςη Κτιρύων»
(ΥΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017)] –κατατϊςςεται ςτην ενεργειακό κατηγορύα Ε’ και θεωρεύται
ενεργειακϊ μη αποδοτικό.
Η ανϋγερςη τησ πτϋρυγασ Πατϋρα πραγματοποιόθηκε το ϋτοσ 1978 ϋωσ το επύπεδο 5 και το
ϋτοσ 1981 για τα δυο τελευταύα επύπεδα 6 και 7 και χρηςιμοποιεύται για νοςηλεύα και
περύθαλψη

αςθενών.

Η

χρόςη

του

κτηρύου

Διούκηςη

και

την

Πτϋρυγα

Πατϋρα

εύναι

αμιγώσ

ιατρικό/θεραπευτικό.
ε

ςυνεργαςύα

με

τη

Σεχνικό

Τπηρεςύα

του

Νοςοκομεύου,

οριςτικοποιόθηκαν οι αναγκαύεσ ενεργειακϋσ παρεμβϊςεισ επύ τησ πτϋρυγασ Πατϋρα, οι
οπούεσ και περιςτρϋφονται γύρω από δύο (2) κύριουσ ϊξονεσ, ότοι:
1. Ενεργειακή αναβάθμιςη του κτηριακού κελύφουσ και ςυνοδέσ οικοδομικέσ
εργαςίεσ:

Ειδικότερα,

προβλϋπεται

η

αντικατϊςταςη

των

υφιςτϊμενων

κουφωμϊτων με νϋα και η μερικό θερμομόνωςη λόγω των ιδιαιτεροτότων του
κελύφουσ του κτιρύου.
2. Ενεργειακή αναβάθμιςη των Η/Μ εγκαταςτάςεων: Ειδικότερα, προβλϋπεται η
υλοπούηςη των κϊτωθι ενεργειακών παρεμβϊςεων:


Αντικατϊςταςη φωτιςτικών ςωμϊτων με νϋα τεχνολογύασ LED



Αναβϊθμιςη εγκαταςτϊςεων κλιματιςμού (ψύξησ και θϋρμανςησ) και
ςυγκεκριμϋνα:

2.



o Αντικατϊςταςη Πύργων ψύξεωσ που βρύςκονται ςτο δώμα του
κτιρύου
o Αντικατϊςταςη εςωτερικών μονϊδων κλιματιςμού FCU που
λειτουργούν με νερό.
o Αντικατϊςταςη διαφόρων Η/Μ εξαρτημϊτων δικτύου
κλιματιςμού όπωσ π.χ αντλύεσ, βαλβύδεσ, ςωληνώςεισ
κλιματιςμού νερού, κεντρικϋσ κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ κ.λπ.
Εγκατϊςταςη νϋου ςυςτόματοσ BEMS



Εγκατϊςταςη ηλιακών ςυλλεκτών για ΖΝΦ ςτο δώμα του κτηρύου

Αντικείμενο μελέτησ
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Σο αντικεύμενο τησ Μελϋτησ ςυνύςταται ςτην Μελϋτη των απαιτούμενων επεμβϊςεων
Ενεργειακόσ Αναβϊθμιςησ ςτο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφθαλμιατρεύο Αθηνών –
Πολυκλινικό», καθώσ και ςτην εκτϋλεςη όλων των απαραύτητων ενεργειών και εργαςιών για
τη χορόγηςη των αναγκαύων αδειοδοτόςεων, εγκρύςεων και βεβαιώςεων, για την υλοπούηςη
του ςυνόλου των δρϊςεων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ, ςύμφωνα
με τισ απαιτόςεισ τησ νομοθεςύασ.
Για την εκτϋλεςη των παραπϊνω εργαςιών απαιτούνται οι παρακϊτω μελϋτεσ:

i.

Ενεργειακή Μελέτη (Οριςτική και Εφαρμογήσ)

ii.

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (Οριςτική και Εφαρμογήσ)

iii.

Αρχιτεκτονική Μελέτη (Οριςτική και Εφαρμογήσ)

iv.

Σεύχη Δημοπράτηςησ

v.

Μελέτη .Α.Τ. – Υ.Α.Τ.

υμπληρωματικϊ, ο ανϊδοχοσ, θα πρϋπει να προςδιορύςει τισ αναγκαύεσ αδειοδοτόςεισ,
εγκρύςεισ και βεβαιώςεισ που απαιτούνται ςύμφωνα με τη νομοθεςύα, για την υλοπούηςη του
ςυνόλου των προβλεπόμενων δρϊςεων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και εξοικονόμηςησ
ενϋργειασ του Νοςοκομεύου, και να εκτελϋςει όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ και εργαςύεσ για
τη χορόγηςη των ςχετικών αδειών / εγκρύςεων / βεβαιώςεων.
Με την ολοκλόρωςη των ανωτϋρω μελετών, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυντϊξει υπεύθυνη
δόλωςη με τισ τυχόν αλλαγϋσ που προϋκυψαν ςε ςχϋςη με την αξιολογημϋνη προμελϋτη που
υποβλόθηκε κατϊ το ςτϊδιο ϋνταξησ τησ Πρϊξησ για χρηματοδότηςη από το ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ,
με τεκμηρύωςη τησ ανϊγκησ τροποπούηςησ/επικαιροπούηςησ των ςχετικών αλλαγών.

2.1.

Κατάρτιςη Ενεργειακών Μελετών

Ειδικότερα προβλϋπεται η κατϊρτιςη των κϊτωθι οριςτικών μελετών ςτο πλαύςιο τησ
τεχνικόσ ωρύμανςησ του ϋργου «Ενεργειακό Αναβϊθμιςη του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»»:



Οριςτικό ενεργειακό μελϋτη για το κτόριο Πτϋρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»



Ενεργειακό μελϋτη εφαρμογόσ για το κτόριο Πτϋρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»
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2.2.

Κατάρτιςη Η/Μ Μελετών

Ειδικότερα προβλϋπεται η κατϊρτιςη των κϊτωθι οριςτικών μελετών ςτο πλαύςιο τησ
τεχνικόσ ωρύμανςησ του ϋργου «Ενεργειακό Αναβϊθμιςη του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»»:



Οριςτικό Η/Μ μελϋτη για το κτόριο Πτϋρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»



Μελϋτη εφαρμογόσ Η/Μ για το κτόριο Πτϋρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»

2.3.

Κατάρτιςη Αρχιτεκτονικών Μελετών

Ειδικότερα προβλϋπεται η κατϊρτιςη των κϊτωθι οριςτικών μελετών ςτο πλαύςιο τησ
τεχνικόσ ωρύμανςησ του ϋργου «Ενεργειακό Αναβϊθμιςη του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»»:

3.



Οριςτικό αρχιτεκτονικό μελϋτη για το κτόριο «ΠΑΣΕΡΑ»



Αρχιτεκτονικό μελϋτη εφαρμογόσ για το κτόριο «ΠΑΣΕΡΑ»

Διαθέςιμα ςτοιχεία

Για την εκπόνηςη των ωσ ϊνω αναφερόμενων μελετών, ο Ανϊδοχοσ θα μπορεύ να αξιοποιόςει
τισ υφιςτϊμενεσ προμελϋτεσ που ϋχουν καταρτιςτεύ και εγκριθεύ από το Δ.. του ΓΝΑ «Ο
Ευαγγελιςμόσ - Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό». Ειδικότερα, ϋχει καταρτιςτεύ και
εγκριθεύ:
Προκαταρκτικό μελϋτη ενεργειακών παρεμβϊςεων του Κτηρύου Πτϋρυγα Πατϋρα που αφορϊ
τισ κϊτωθι ενεργειακϋσ παρεμβϊςεισ:

-

Σοποθϋτηςη εξωτερικόσ θερμομόνωςησ ςτο κϋλυφοσ του κτηρύου

-

Αντικατϊςταςη Κουφωμϊτων με νϋα

-

Αντικατϊςταςη Υωτιςτικών ωμϊτων

-

Αναβϊθμιςη εγκαταςτϊςεων κλιματιςμού (ψύξησ- θϋρμανςησ)

-

Εγκατϊςταςη νϋου ςυςτόματοσ BEMS

-

Εγκατϊςταςη ηλιακών ςυλλεκτών για παραγωγό ΖΝΦ

Η προκαταρκτικό μελϋτη παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα του παρόντοσ.
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4.

Ποςοτικά ςτοιχεία

Συνοπτικά τα ποςοτικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ είναι :

A/A

ΡΕΙΓΑΦΗ

1.

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΕΝΕΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1.1
1.2

2.

Οριςτική ενεργειακή μελέτη για το
κτήριο Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»»
Ενεργειακή μελέτη εφαρμογήσ για το
κτήριο Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»»
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ

2.1
2.2

3.

Οριςτική Η/Μ μελέτη για το κτήριο
Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»
Μελέτη εφαρμογήσ Η/Μ για το κτήριο
Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ

3.1
3.2

5.

ΜΟΝΑΔΑ

Οριςτική αρχιτεκτονική μελέτη για το
κτήριο Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»
Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογήσ για το
κτήριο Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»

Προδιαγραφέσ τησ μελέτησ

Ο μελετητόσ εύναι υπεύθυνοσ για την εκπόνηςη τησ Μελϋτησ και την παροχό των
απαιτούμενων υπηρεςιών, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ και τουσ κανόνεσ τησ
επιςτόμησ και τησ τϋχνησ και φϋρει την πλόρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμϋνου
τησ παροχόσ του, ςύμφωνα με το ϊρθρο 188, παρϊγραφοσ 1 του Ν.4412/2016.
τισ υποχρεώςεισ του μελετητό, περιλαμβϊνεται επύςησ οτιδόποτε ϊλλο απαιτηθεύ για την
δημοπρϊτηςη του ϋργου και την εκτϋλεςη του ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα την
περύοδο εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ.
Ο μελετητόσ θα εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςε διορθώςεισ ό τροποποιόςεισ τησ μελϋτησ
του ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ επύβλεψησ.
Σο ςύνολο των μελετών και λοιπών παραδοτϋων του μελετητό θα παραδοθούν ςε ϋντυπη (ςε
2 αντύτυπα) και ςε ηλεκτρονικό μορφό (CD).
Ο μελετητόσ, εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκπονόςει και να εφαρμόςει Πρόγραμμα Ποιότητασ
Μελϋτησ (Π.Π.Μ.), ςύμφωνα μετο ϊρθρο 188, παρϊγραφοσ 4 του Ν.4412/2016, κατϊ τισ
ιςχύουςεσ διατϊξεισ.
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6.

Φρονοδιάγραμμα

Ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ ορύζεται ςε ϋξι (6) μόνεσ, ςύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιϊγραμμα

Μελζτθ

Α/Α

Μινεσ
Εβδομάδεσ

1

2

1

2

3

Μ2
4

5

6

7

Μ3
8

9

10

11

Μ4
12

13

14

15

Μ5
16

17

18

19

Μ6
20

21

22

23

24

Ενεργειακι Μελζτθ (οριςτικι
και μελζτθ εφαρμογισ)
Θ/Μ Μελζτθ

(οριςτικι και

μελζτθ εφαρμογισ)
Αρχιτεκτο-νικι

3

Μ1

(οριςτικι

Μελζτθ
και

μελζτθ

εφαρμογισ)

Η

4

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ

5

Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

6

Ραροχι λοιπϊν απαιτοφμενων
υπθρεςιϊν

ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε επτϊ (7) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
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II.

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Με την υλοπούηςη των ενεργειακών επεμβϊςεωνςτην πτϋρυγα Πατϋρα, εκτιμϊται ότι θα επιτευχθεύ
μεύωςη του ενεργειακού κόςτουσ κατϊ περύπου 312.991,40€/ϋτοσ.
Σα κυριότερα ενεργειακϊ οφϋλη από την υλοπούηςη του προτεινόμενου ϋργου αφορούν:


Η πτϋρυγα Πατϋρα αναβαθμύζεται ενεργειακϊ και θα καταταγεύ μετϊ την υλοπούηςη των
ενεργειακών παρεμβϊςεων ςτην ενεργειακό κατηγορύα Β’ (από Ε’ που εύναι ςόμερα)



Η

μεύωςη

τησ

κατανϊλωςησ

πρωτογενούσ

ενϋργειασ

θα

διαμορφωθεύ

ςε

382,50kWh/m²/ϋτοσ, ό ςε (382,50 kWh/m²/ϋτοσ * 13.976 m² ωφϋλιμησ επιφϊνειασ) =
5.345.820 kWh/έτοσ


Η ποςοςτιαύα μεύωςη τησ κατανϊλωςησ πρωτογενούσ ενϋργειασ θα εύναι τησ τϊξεωσ του
52,4%



Η μεύωςη τησ ενεργειακόσ δαπϊνησ εκτιμϊται πωσ θα εύναι 312.991,40 €/ έτοσ από τισ
επεμβϊςεισ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ



Η μεύωςη τησ εκπομπόσ CO2 θα εύναι 126,97 kg/m²/έτοσ από τισ επεμβάςεισ
εξοικονόμηςησ ενέργειασ, ό, (126,97 kg/m²/ϋτοσ * 13.976 m² ωφϋλιμησ επιφϊνειασ) =
1.774.532,72 kg/έτοσ, ή 1.774,5 tnCO2 /έτοσ.



Η απλό περύοδοσ αποπληρωμόσ ανϋρχεται ςε ςχεδόν 7,5ϋτη για τισ προτεινόμενεσ
παρεμβϊςεισ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ επύ τησ πτϋρυγασ
Πατϋρα.

υνοπτικϊ, με την υλοπούηςη του ϋργου, επιτυγχϊνονται τα εξόσ:



Μεύωςη τησ ετόςιασ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ



Μεύωςη τησ ετόςιασ εκπομπόσ CO2



ημαντικό εξοικονόμηςη πόρων ςε ετόςια βϊςη, μϋςω τησ μεύωςησ του ενεργειακού
κόςτουσ



Αναβϊθμιςη – Ανακαύνιςη των υποδομών του Νοςοκομεύου



Βελτύωςη τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ του Νοςοκομεύου



Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ



Περιοριςμόσ του ενεργειακού αποτυπώματοσ του Νοςοκομεύου



Ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ



Δημιουργύα καταλλόλων ςυνθηκών ϊνεςησ και του παρεχόμενου νοςηλευτικού ϋργου



Μεύωςη βλαβών και ςτην αυξημϋνη αξιοπιςτύα βαςικών Η/Μ εγκαταςτϊςεων



Παρότρυνςη και ϊλλων Υορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ να προβούν ςε ανϊλογα ϋργα

Για την επιτυχό υλοπούηςη του ϋργου, θα πρϋπει, με εξειδικευμϋνεσ επιςτημονικϋσ μεθόδουσ, να
καθοριςτεύ επακριβώσ η διατύπωςη και μελϋτη των εργαςιών ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ, να
ςυνταχθούν τα τεύχη δημοπρϊτηςησ του καταςκευαςτικού ϋργου, να εκπονηθούν το χϋδιο
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Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΑΤ) και ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και Τγεύασ και να εξαςφαλιςτούν όλεσ οι
αναγκαύεσ αδειοδοτόςεισ, εγκρύςεισ και βεβαιώςεισ που απαιτούνται για την ταχεύα και απρόςκοπτη
υλοπούηςη του ςυνόλου των προβλεπόμενων δρϊςεων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ.

III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
Οι επιμϋρουσ μελϋτεσ που θα εκπονηθούν από τον Ανϊδοχο, εύναι οι εξόσ :

1.

Ενεργειακέσ μελέτεσ (κατηγορία ΜΕΕΠ 14)

Περιλαμβϊνεται η εκπόνηςη των κϊτωθι μελετών για την πτϋρυγα Πατϋρα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ
- Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»:

1.1.

Εκπόνηςη οριςτικήσ ενεργειακήσ μελέτησ

1.2.

Εκπόνηςη ενεργειακήσ μελέτησ εφαρμογήσ

2. Μελέτεσ Μηχανολογικέσ / Ηλεκτρολογικέσ (κατηγορία ΜΕΕΠ 9)
Περιλαμβϊνεται η εκπόνηςη των κϊτωθι μελετών για την πτϋρυγα Πατϋρα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ
- Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»:

2.1.

Εκπόνηςη οριςτικήσ μελέτησ Η/Μ

2.2.

Εκπόνηςη μελέτησ εφαρμογήσ Η/Μ

3. Αρχιτεκτονικέσ Μελέτεσ Κτιριακών Έργων (κατηγορία ΜΕΕΠ 6)
Περιλαμβϊνεται η εκπόνηςη των κϊτωθι μελετών για την πτϋρυγα Πατϋρα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελιςμόσ
- Οφθαλμιατρεύο Αθηνών – Πολυκλινικό»:

3.1.

Εκπόνηςη οριςτικήσ αρχιτεκτονικήσ μελέτησ

3.2.

Εκπόνηςη αρχιτεκτονικήσ μελέτησ εφαρμογήσ

4. Σεύχη Δημοπράτηςησ και ΑΤ-ΥΑΤ
Προβλϋπεται η κατϊρτιςη:

4.1.

Σεύχη Δημοπράτηςησ κυρίωσ καταςκευαςτικού Τποέργου

4.2.

Εκπόνηςη ΑΤ-ΥΑΤ

5. Παροχή απαιτούμενων Τπηρεςιών
υμπληρωματικϊ, ο ανϊδοχοσ, θα πρϋπει να προςδιορύςει τισ αναγκαύεσ αδειοδοτόςεισ, εγκρύςεισ και
βεβαιώςεισ που απαιτούνται ςύμφωνα με τη νομοθεςύα, για την υλοπούηςη του ςυνόλου των
προβλεπόμενων δρϊςεων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ του Νοςοκομεύου,
και να εκτελϋςει όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ και εργαςύεσ για τη χορόγηςη των ςχετικών αδειών /
εγκρύςεων / βεβαιώςεων.

- 37 -

20PROC007485239 2020-10-15
Με την ολοκλόρωςη των ανωτϋρω μελετών και υπηρεςιών, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυντϊξει
υπεύθυνη δόλωςη με τισ τυχόν αλλαγϋσ που προϋκυψαν ςε ςχϋςη με την αξιολογημϋνη προμελϋτη
που υποβλόθηκε κατϊ το ςτϊδιο ϋνταξησ τησ Πρϊξησ για χρηματοδότηςη από το ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ, με
τεκμηρύωςη τησ ανϊγκησ τροποπούηςησ/επικαιροπούηςησ των ςχετικών αλλαγών.

IV. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ
1. Ενεργειακέσ Μελέτεσ
1.1. Οριςτική ενεργειακή μελέτη για το κτήριο Πτέρυγα Πατέρα
Για τον καθοριςμό τησ αμοιβόσ για τη ςύνταξη και υποβολό τησ οριςτικόσ ενεργειακόσ μελϋτησ για το
κτόριο πτϋρυγα Πατϋρα χρηςιμοποιεύται το ϊρθρο (ΓΕΝ 4Β) και ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ Μελϋτησ

Ημέρεσ
Απαςχόληςησ
10

Αθμερ (10-20
ζτθ)

Τκ

Προεκτιμώμενη
αμοιβό
(Ημϋρεσ Απαςχόληςησ *
Αημερ*Σκ)

450

1,227

5.521,50 €

1.2. Ενεργειακή μελέτη εφαρμογήσ για το κτήριο Πτέρυγα Πατέρα
Για τον καθοριςμό τησ αμοιβόσ για τη ςύνταξη και υποβολό τησ οριςτικόσ ενεργειακόσ μελϋτησ για το
κτόριο πτϋρυγα Πατϋρα χρηςιμοποιεύται το ϊρθρο (ΓΕΝ 4Β) και ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ Μελϋτησ

Ημέρεσ
Απαςχόληςησ
3

Αθμερ (10-20
ζτθ)

Τκ

Προεκτιμώμενη
αμοιβό
(Ημϋρεσ Απαςχόληςησ *
Αημερ*Σκ)

450

1,227

1.656,45 €

υνολική προεκτιμώμενη αμοιβή Ενεργειακών μελετών : 7.177,95€

2. Η/Μ Μελέτεσ
2.1. Οριςτική Η/Μ μελέτη για το κτήριο Πτέρυγα Πατέρα
Για τον καθοριςμό τησ αμοιβόσ για τη ςύνταξη και υποβολό τησ οριςτικόσ ενεργειακόσ μελϋτησ για το
κτόριο πτϋρυγα Πατϋρα χρηςιμοποιεύται το ϊρθρο (ΓΕΝ 4Β) και ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ Μελϋτησ

Ημέρεσ
Απαςχόληςησ
20

Αθμερ (10-20
ζτθ)

Τκ

Προεκτιμώμενη
αμοιβό
(Ημϋρεσ Απαςχόληςησ *
Αημερ*Σκ)

450

1,227

11.043,00 €

2.2. Μελέτη εφαρμογήσ Η/Μ για το κτήριο Πτέρυγα Πατέρα

- 38 -

20PROC007485239 2020-10-15
Για τον καθοριςμό τησ αμοιβόσ για τη ςύνταξη και υποβολό τησ οριςτικόσ ενεργειακόσ μελϋτησ για το
κτόριο πτϋρυγα Πατϋρα χρηςιμοποιεύται το ϊρθρο (ΓΕΝ 4Β) και ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ Μελϋτησ

Ημέρεσ
Απαςχόληςησ

Αθμερ (10-20
ζτθ)

Τκ

Προεκτιμώμενη
αμοιβό
(Ημϋρεσ Απαςχόληςησ *
Αημερ*Σκ)

450

1,227

13.803,75 €

25

υνολική προεκτιμώμενη αμοιβή Η/Μ μελετών : 24.846,75€

3. Αρχιτεκτονικέσ Μελέτεσ
3.1. Οριςτική αρχιτεκτονική μελέτη για το κτήριο Πτέρυγα Πατέρα
Για τον καθοριςμό τησ αμοιβόσ για τη ςύνταξη και υποβολό τησ οριςτικόσ ενεργειακόσ μελϋτησ για το
κτόριο πτϋρυγα Πατϋρα χρηςιμοποιεύται το ϊρθρο (ΓΕΝ 4Β) και ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ Μελϋτησ

Ημέρεσ
Απαςχόληςησ
5

Αθμερ (10-20
ζτθ)

Τκ

Προεκτιμώμενη
αμοιβό
(Ημϋρεσ Απαςχόληςησ *
Αημερ*Σκ)

450

1,227

2.760,75 €

3.2. Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογήσ για το κτήριο Πτέρυγα Πατέρα
Για τον καθοριςμό τησ αμοιβόσ για τη ςύνταξη και υποβολό τησ οριςτικόσ ενεργειακόσ μελϋτησ για το
κτόριο πτϋρυγα Πατϋρα χρηςιμοποιεύται το ϊρθρο (ΓΕΝ 4Β) και ςυγκεκριμϋνα:
Κόςτοσ Μελϋτησ

Ημέρεσ
Απαςχόληςησ
5

Αθμερ (10-20
ζτθ)

Τκ

Προεκτιμώμενη
αμοιβό
(Ημϋρεσ Απαςχόληςησ *
Αημερ*Σκ)

450

1,227

2.760,75 €

υνολική προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικών μελετών : 5.521,50 €

V. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
A/A

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ

1

5.521,50 €

5.521,50 €

1

1.656,45 €

1.656,45 €

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ

7.177,95 €

1.
1.1

1.2

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΜΕΛΕΣΕ

Οριςτική ενεργειακή
μελέτη για το κτήριο
Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»»
Ενεργειακή μελέτη
εφαρμογήσ για το
κτήριο Πτέρυγα
«ΠΑΣΕΡΑ»»
ΜΕΛΕΣΕ Η/Μ
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2.1

2.2

Οριςτική Η/Μ μελέτη
για το κτήριο
Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»
Μελέτη εφαρμογήσ
Η/Μ για το κτήριο
Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»

1

11.043,00 €

11.043,00 €

1

13.803,75 €

13.803,75 €

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ ΜΕΛΕΣΩΝ
3.

3.1

3.2

24.846,75 €

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
Η/Μ

Οριςτική
αρχιτεκτονική μελέτη
για το κτήριο
Πτέρυγα «ΠΑΣΕΡΑ»
Αρχιτεκτονική μελέτη
εφαρμογήσ για το
κτήριο Πτέρυγα
«ΠΑΣΕΡΑ»

1

2.760,75 €

2.760,75 €

1

2.760,75 €

2.760,75 €

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΣΩΝ

5.521,50 €

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΛΕΣΩΝ

37.546,20 €

ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΕΤΦΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ (=8% Π/Τ ΜΕΛΕΣΩΝ)

3.003,70 €

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΤ-ΥΑΤ (*)

843,07 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

41.392,97 €

Απρόβλεπτα 15%

6.208,94 €

(ν .4412/2016, άρθρο 53, παρ.8α)
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ

47.601,91 €

ΥΠΑ 24%

11.424,46 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΥΠΑ

59.026,37 €

(*)Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβό ςύνταξησ .Α.Τ.-Υ.Α.Τ.
Η μελϋτη χεδύου Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΑΤ) και Υακϋλου Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΥΑΤ) του ϋργου
ςυντϊςςεται από τουσ μελετητϋσ του κυρύωσ ϋργου ανϊ κατηγορύα μελϋτησ.
Η αμοιβό Α, για την ςύνταξη μελϋτησ (ΑΤ) και (ΥΑΤ) ορύζεται από τον τύπο :
Α4 = Αi * β * τκ όπου:
Ai= Σο ςύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προσ εκπόνηςη μελετών για ςυγκεκριμϋνο ϋργο
και για όλεσ τισ κατηγορύεσ μελετών.
β = ςυντελεςτόσ αμοιβόσ επύ τοισ εκατό (%) οριζόμενοσ ωσ ακολούθωσ:

κ, μ ςυντελεςτϋσ, που ανεξαρτότων κατηγορύασ ϋργου ορύζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00.
Ο ςυντελεςτόσ β (%) ςτρογγυλεύεται πϊντα ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο.
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Οπότε Α4 = Αi * β * τκ = (37.546,20) * 1,83% *1,227 = 843,07€

VI. ΤΝΟΛΙΚΗ (ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΩΝ
Οι κατηγορύεσ πτυχύων που απαιτούνται για κϊθε επιμϋρουσ μελϋτη τησ παρούςησΔιακόρυξησ
αναφϋρονται κατωτϋρω.
ΚΑΣΗΓΟΡΙ
Α

ΣΑΞΕΙ
ΚΑΛΟΤΜΕΝΩΝ
ΠΣΤΦΙΩΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜ
Ο (τιμέσ ςε €)

Ενεργειακό Μελϋτη (οριςτικό και μελϋτη
εφαρμογόσ)

14

Α’ τϊξη και ϊνω

7.177,95 €

Η/Μ Μελϋτη (οριςτικό και μελϋτη εφαρμογόσ)

09

Β’ τϊξη και ϊνω

24.846,75 €

Αρχιτεκτονικό Μελϋτη (οριςτικό και μελϋτη
εφαρμογόσ)

06

Α’ τϊξη και ϊνω

5.521,50 €

ΜΕΛΕΣΕ

Σεύχη Δημοπρϊτηςησ

3.003,70 €

.Α.Τ.-Υ.Α.Τ.

843,07 €

41.392,97 €

υνολική ΠροεκτιμώμενηΑμοιβή
Απρόβλεπτα 15%
(ν .4412/2016, ϊρθρο 53, παρ.8α)
υνολική
Απρόβλεπτα

Προεκτιμώμενη

6.208,94 €
Αμοιβή

με

47.601,91 €

ΥΠΑ 24%

υνολική
ΥΠΑ

11.424,46 €

Προεκτιμώμενη

Αμοιβή

με

59.026,37 €

VII. ΚΑΛΟΤΜΕΝΕ ΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΩΝ ΠΣΤΦΙΩΝ
Με βϊςη τα ανωτϋρω, οι καλούμενεσ τϊξεισ και κατηγορύεσ πτυχύων που απαιτούνται για κϊθε
επιμϋρουσ μελϋτη τησ παρούςησ διακόρυξησ τησ ςύμβαςησ που θα ςυναφθεύ εύναι οι εξόσ:
ΜΕΛΕΣΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΞΗ ΠΣΤΦΙΟΤ

Ενεργειακό Μελϋτη (οριςτικό και μελϋτη εφαρμογόσ)

14

Α’ τϊξη και ϊνω

Η/Μ Μελϋτη (οριςτικό και μελϋτη εφαρμογόσ)

09

Β’ τϊξη και ϊνω

06

Α’ τϊξη και ϊνω

Αρχιτεκτονικό
εφαρμογόσ)

Μελϋτη

(οριςτικό

και

μελϋτη

VIII. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ
Θ μελζτθ ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ (Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α.) 2014-2020»με τθν υπϋαρικ.πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 5479/05-06-2019
Απόφαςθ Ζνταξθσ και κα χρθματοδοτθκεί από Εκνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ πόρουσ.
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IX.

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΑΝΑΘΕΗ

Θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ κα γίνει με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 117 του
Ν.4412/2016.

X.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Η Προκαταρκτική μελέτη εργαςιών ενεργειακήσ
αναβάθμιςησ είναι αναρτημένη ςτο site του Νοςοκομείου
www.evaggelismos-hosp.gr.

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ςε ευρϊ)

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΓΟΥ

1

Ενεργειακι μελζτθ

7.177,95 €

2

Θ/Μ μελζτθ

24.846,75 €

3

Αρχιτεκτονικι μελζτθ

5.521,50 €

4

Τεφχθ δθμοπράτθςθσ

3.003,70 €

5

Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

6

Απρόβλεπτεσ δαπάνεσ (15%)

6.208,94 €

Σφνολο
προεκτιμϊμενων
αμοιβϊν & απρόβλεπτεσ
δαπάνεσ (προ ΦΡΑ 24%)

47.601,91 €

Σφνολο
προεκτιμϊμενων
αμοιβϊν & απρόβλεπτεσ
δαπάνεσ (με ΦΡΑ 24%)

59.026,37 €

Ρροςφερόμενο
ΡΟΣΟΣΤΟ
Ζκπτωςθσ %
(ολογράφωσ)

Ρροςφερόμενο
ΡΟΣΟΣΤΟ
Ζκπτωςθσ %
(αρικμθτικϊσ)

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ (€) (ΡΟ
ΦΡΑ 24%)

843,07 €

(ΤΟΡΟΣ – ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ)
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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Άρκρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γεληθά

1.1

Θ παροφςα Σ.Υ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων του αναδόχου. Τα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ
περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ
ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ "Τεχνικϊν Δεδομζνων".
Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο)

1.2

Ανακζτουςααρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Ο Ευαγγελιςμόσ Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι».
Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν –
Ρολυκλινικι».
Εργοδότθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Ο Ευαγγελιςμόσ - Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν –
Ρολυκλινικι».
Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον
εργοδότθ με δθμόςια ςφμβαςθ θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κατά το άρκρο 2 του Ν.4412/2016.
Ρροϊςταμζνθ Αρχι (Ρ.Α.): το Δ.Σ. του Νοςοκομείου (κατά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ) και θ Δ/νςθ
Τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Υπ. Υγείασ (κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ).
Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.): θ Δ/νςθ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Υπ. Υγείασ.
Συμβατικι Αμοιβι : Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου.
Δθμόςια ςφμβαςθ μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Θ
ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν κατά το άρκρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016.
Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ: Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει ο ανακζτων φορζασ με
ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, όπωσ :
Α. Θ Διακιρυξθ
Β. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων
Γ. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων
1.3 εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλ Σεπρώλ
Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ:

Τν Σπκθσλεηηθό
Η Δηαθήξπμε
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ
Η Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ
Τν Τεύρνο Τερληθώλ Δεδνκέλσλ κε ην πξόγξακκα ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ θαη ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηνπ έξγνπ.
6. Τν ηεύρνο ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ κε ηνπο αλαιπηηθνύο ππνινγηζκνύο ηεο
πξνεθηηκεζείζαο ακνηβήο
1.
2.
3.
4.
5.
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Άρκρο 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Σόπνο θαη ρξόλνο
Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου εφόςον τοφτο
απαιτείται.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των αρμοδίων οργάνων του εργοδότθ
(Ρροϊςτ/νθσ Αρχισ, Διευκ/ςασ Υπ/ςίασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει
γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που
πρόκειται να καταςκευαςτεί τομελετοφμενοζργο και εν γζνει να παρζχει τθν υποςτιριξθ που κρίνει
χριςιμθ ο εργοδότθσ.
Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον
ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικόςεδιάςτθμα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθτθσ ςχετικισ ζγγραφισ πρόςκλθςθσ. Στο ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ το νόμιμο κατά τισ οικείεσ διατάξεισ όργανο
και από πλευράσ του αναδόχου ο οριςκείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ εκπρόςωπόσ του.
Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ ζναρξθ τθσ
ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του. Στθ διακιρυξθ ορίηεται ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ
μελζτθσ.
Στο τεφχοσ «Τεχνικϊν Δεδομζνων» παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των επί μζρουσ
μελετϊν και υπθρεςιϊν, από το οποίο προκφπτει ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του ςυνόλου του
μελετθτικοφ ζργου και ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ που περιλαμβάνει τισ κακυςτεριςεισ για τισ οποίεσ δεν
ευκφνεται ο ανάδοχοσ.Σε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ
ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά τθν ζγκριςι
του κα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο. Στο νζο χρονοδιάγραμμα κα αναγράφονται οι κακαροί χρόνοι
ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ, τα ακριβι ςθμεία ζναρξθσ κάκε
μελετθτικισ δράςθσ και ςυμπλθρωματικισ υπθρεςίασ και οι χρόνοι των απαιτοφμενων εγκρίςεων και
ενεργειϊν τθσ Υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία.
Αν μετατίκεται το χρονικόςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου,
δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
τθσςφμβαςθσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016.
2.2 Εθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ
Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το
ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου(παρ. 6 και 7 του άρκρου 96 του Ν.4412/2016), ο
οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν.
Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ δφναται να ορίςει και αναπλθρωτι
εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου
γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι
απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ
ό κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται
ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά
διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν.
Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτό του. Σε
περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ, ωσ ζδρα του αναδόχου κεωρείται θ ζδρα του εκπροςϊπου του.
Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ
και αποδζχεται το διοριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι
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υποβάλλεται με ιδιαίτερο ζγγραφο. Αντίκλθτοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου,
εφόςον κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Στον αντίκλθτο γίνονται νόμιμα, αντί του
αναδόχου, οι κοινοποιιςεισ των εγγράφων τθσ υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να αντικαταςτιςει τον
αντίκλθτό του, μζχρι όμωσ τθν υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ με τθν οποία αντικακίςταται, οι
κοινοποιιςεισ νομίμωσ γίνονται ςτον αντίκλθτο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να απαιτιςει από
τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του αντικλιτου, αν ο τελευταίοσ δεν παραλαμβάνει τα ζγγραφα που
απευκφνονται προσ τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί αμζςωσ ςτθν απαίτθςθ τθσ
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.
2.3 Επίβιεςε ηεο ύκβαζεο
Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των επιβλεπόντων ορίηονται κατά το
άρκρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4 Τπνβνιή Εθζέζεσλ από ηνλ αλάδνρν
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά ςτο
τεφχοσ “Τεχνικϊν Δεδομζνων”.
Ο ανάδοχοσ, είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει και να εφαρμόςει Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Μελζτθσ
(Ρ.Ρ.Μ.), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Το Ρ.Ρ.Μ. κα ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, κα περιγράφει τα ςτάδια εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ και τθν αντίςτοιχθ
μεκοδολογία εργαςιϊν, κα είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και κα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα
εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, κα περιγράφει το οργανόγραμμα και κα κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και
ςυντονιςμοφ των μελϊν τθσ ομάδασ εργαςίασ, κα ορίηει τον τρόπο διαχείριςθσ των εγγράφων και γενικά
κα παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων,
τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ. Το Ρ.Ρ.Μ. κα υποβλθκεί εντόσ
του πρϊτου μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα ανακεωρείται ςε κάκε τροποποίθςθ όρων τθσ
ςφμβαςθσ ι των προδιαγραφϊν εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ.

Άρκρο 3

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν
που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ
εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ
του εργοδότθ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά
τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ
ομάδασ. Θ Δ.Υ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με
αντίςτοιχο ςτζλεχοσ που διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο
λόγο. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι
τθσ εκπτϊςεωσ (παρ. 3 του άρκρου188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που
ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ό διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του ν.4412/2016.
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Άρκρο 4

ΑΜΟΙΒΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ
Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Θ αμοιβι αυτι μπορεί να
τροποποιθκεί ςτισ περιπτϊςεισ που:
α) αυξάνεται το φυςικό αντικείμενο, με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ
β) εγκρικοφν αρμοδίωσ αποηθμιϊςεισ,
γ) δοκεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με ανακεϊρθςθ τθσ αμοιβισ του εφόςον
ςυντρζχουν οι λόγοι και προχποκζςεισ του Νόμου κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 132και 186 του
Νόμου.
4.2 Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν προβλζπεται προκαταβολι.
Θ μελζτθ εκπονείται ςε ζνα ςτάδιο. Μετά τθν υποβολι τθσ, κατόπιν ςυνοπτικοφ ελζγχου τθσ πλθρότθτασ
και επάρκειασ αυτισ, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ αμοιβισ.
Εφόςον θ μελζτθ δεν ζχει εγκρικεί μετά τθν παρζλευςθ διμινου από τθν πλιρθ υποβολι τθσ,
καταβάλλεται κατόπιν ςυνοπτικοφ ελζγχου επάρκειασ αυτισ επιπλζον ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%).
Μετά τθν ζγκριςθ και τελικι παραλαβι τθσ μελζτθσ καταβάλλεται το είκοςι τοισ εκατό (20%).
Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Ρλθρωμισ, που ςυντάςςονται,
ελζγχονται και εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5-9 του άρκρου 187 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα αναγράφονται:

i.
ii.
iii.

iv.
v.

Τν είδνο ησλ εξγαζηώλ.
Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ νινθιεξώζεθαλ.
Πίλαθαο ακνηβήο κε ηα αηηνύκελα πξνο πιεξσκή πνζά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
νινθιεξώζεθαλ, ηε κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ
ακνηβώλ. Σε πεξίπησζε ζύκπξαμεο ζπλππνβάιιεηαη ν ελ ηζρύ πίλαθαο επηκεξηζκνύ ηεο
ακνηβήο ζηα κέιε ηεο, ελώ ζε πεξίπησζε αλαδόρνπ θνηλνπξαμίαο ηελ ακνηβή εηζπξάηηεη ν
εθπξόζσπόο ηεο θαη ηελ επηκεξίδεη ζηα κέιε ηεο κε επζύλε ηνπ.
Τν πιεξσηέν πνζό
Ο αλαινγώλ Φ.Π.Α.

Αν οι λογαριαςμοί περιζχουν αςάφειεσ ι ςφάλματα, ςε βακμό που θ διόρκωςθ τουσ να κακίςταται
ανζφικτθ, επιςτρζφονται ςτον ανάδοχο για επαναςφνταξθ μζςα ςτθν προκεςμία ζγκριςθσ τουσ. Αν οι
αςάφειεσ και τα ςφάλματα αφοροφν διακριτά κονδφλια των λογαριαςμϊν, εκκρίνονται κατά το μθ
αμφιςβθτοφμενο μζροσ και κατά το υπόλοιπο επιςτρζφονται για επαναςφνταξθ. Θ μθνιαία προσ ζγκριςθ
προκεςμία αρχίηει από τθν υποβολι του επαναςυνταγμζνου λογαριαςμοφ.
Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του:

I.
II.
III.

IV.

Απόδεημε ή Τηκνιόγην Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Ελεκεξόηεηαο.
Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό
πξόζσπν, ήηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ηνπο απαζρνινύκελνπο κε ζύκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, θιπ), όηαλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.
Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλύνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα όισλ ησλ
κειώλ ηνπο.
Δηπιόηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ θξαηήζεσλ(0,06% ππέξ
ΕΑΑΔΗΣΥ κε ην ραξηόζεκό ηνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, θόξνη θιπ), αλ απηέο δελ
παξαθξαηνύληαη από ηνλ εξγνδόηε.

- 48 -

20PROC007485239 2020-10-15
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ.
Αν θ πλθρωμι λογαριαςμοφ κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του ενόσ μθνόσ, μετά
τθ ρθτι ζγκριςθ, του οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ που υπολογίηεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.
Η' του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Ρροχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ είναι θ
προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Το τιμολόγιο μπορεί
να προςκομίηεται μεταγενεςτζρωσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ του λογαριαςμοφ. Ο ανάδοχοσ
δικαιοφται ακόμα να διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν καταβολι τθσ αμοιβισ του, φςτερα
από κοινοποίθςθ ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ περί διακοπισ των εργαςιϊν, προσ τθ Διευκφνουςα
Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται ιςόχρονθ παράταςθ. Υπαιτιότθτα του αναδόχου για τθ μθ
πλθρωμι λογαριαςμοφ υπάρχει μόνο ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία αποδεδειγμζνα κλικθκε εγγράφωσ
από τθν αρμόδια υπθρεςία του κυρίου του ζργου και αδράνθςε ι παρζλειψε να προςκομίςει τα αναγκαία
δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του.
Θ κατάςχεςθ ςτα χζρια τρίτου τθσ αμοιβισ του αναδόχου, πριν από τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, δεν επιτρζπεται.
Διευκρινίηεται ότι :

I.

II.

Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη
άιιεο πιεξσκέο ζηα Τακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Υγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη Σπληάμεσλ,
Επαγγεικαηηθώλ, Δεκόζησλ ή άιισλ θνξέσλ, όπσο ηα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ
θιπ.
Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θόξνο απηόο ζα
θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνύ.
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του Λογαριαςμοφ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά.
Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, ειδικά και
γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν.
Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι
λόγοι ςφμβαςθ προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ.
Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα απομζνοντα
ςτάδια μελζτθσ ι και κατά τθν εκπόνθςθ ςταδίου μελζτθσ, κατά το άρκρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ
αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 193 και 194 του Ν.
4412/16.
Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό αντικείμενο, εφόςον α) το κρίνει αναγκαίο και β)
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/16. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ κα γίνει
με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 186 του Ν. 4412/16.
Θ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικείμενου κατά τα ανωτζρω με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ, ςυνεπάγεται τθν
καταβολι πρόςκετθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ Σ.Σ. (άρκρο 72 παρ. 1.β του Ν.
4412/16).
Γενικά, τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ μπορεί να επζλκει κατά τα αναφερόμενα ςτα
άρκρα 132 και 186 του Ν.4412/2016.
Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τον
Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
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Άρκρο 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύεζε Καιήο Εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται κατά το
άρκρο 72 του Ν.4412/2016, ίςθ προσ το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ
ςτα Ελλθνικά.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, κατά το άρκροπαρ. 1β του
Ν.4412/2016. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρκρο 203 παρ. 4.
του Ν.4412/2016.
5.2 Γεληθνί Όξνη Εγγπήζεσλ
Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ τθν
πιςτι εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά
του αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του.
Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ
μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με
ζγγραφθ διλωςι του προσ τον εγγυθτι.
Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ του
Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων.

Άρκρο 6

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται εισ βάροσ του
και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/2016.

Άρκρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο τεφχοσ
“Τεχνικϊν Δεδομζνων”, που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι
κρίςθ.
Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τουσ
κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ.
Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ του
παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε
τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ, αν τοφτο ορίηεται
ςτθ ςφμβαςθ. Αν τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι
τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ανάδοχοσ μπορεί να το διαπιςτϊςει, ειδοποιεί
εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον εργοδότθ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ
υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν.
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια
ςφγκρουςθ.
7.2 Ειαηηώκαηα θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο
Ελαττϊματα ι ελλείψεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ, αλλά και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ και μζχρι τθν παραγραφι των αξιϊςεων του εργοδότθ,
αποκακιςτϊνται από τον ανάδοχο με δίκεσ του δαπάνεσ. Αν διαπιςτωκοφν ελαττϊματα ό ελλείψεισ μζχρι
τθν ζναρξθ τθσ καταςκευισ του ζργου, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία καλεί τον ανάδοχο τθσ μελζτθσ να
διορκϊςει τα ελαττϊματα ό να ςυμπλθρϊςει τισ ελλείψεισ και εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωκεί εκδίδει
και κοινοποιεί ςτον ανάδοχο πρόςκλθςθ ςτθν οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται θ διαδικαςία εφαρμογισ
του παρόντοσ άρκρου, β) περιγράφονται τα ελαττϊματα και οι ελλείψεισ τθσ μελζτθσ ι τθσ υπθρεςίασ, γ)
χορθγείται εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςθ, δ) επιςθμαίνεται ότι θ πρόςκλθςθ μπορεί να
προςβλθκεί με ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία. Θ ζνςταςθ του
αναδόχου δεν αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςισ του ςτθν πρόςκλθςθ. Αν αποδειχκεί ότι ο
ανάδοχοσ δεν ευκφνεται, θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ των ελλείψεων ι ελαττωμάτων βαρφνει τον κφριο του
ζργου.
Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να αποκαταςτιςει το ελάττωμα ι τθν ζλλειψθ μζςα ςτθν ταχκείςα προκεςμία, το
ελάττωμα ό θ ζλλειψθ αποκακίςταται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του, με απευκείασ
ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε μελετθτι που ζχει τα νόμιμα προςόντα.
7.3 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν
Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ αντίςτοιχα τον
εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ
ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ
ενζργεια του εργοδότθ.
7.4 Εθρώξεζε Δηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται ςτο
άρκρο 195 του Ν.4412/2016.
7.5Εκπηζηεπηηθόηεηα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και οι
προςτθκζντεστου) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του
εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.
7.6 Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Εγγξάθσλ
Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ
προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα
είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα
παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’
οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.
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Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, υποχρεοφται
να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ.
7.7 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή
Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε
Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ
με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα,
που κα περιλαμβάνει:





ηνλ ηύπν ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ, θαη
ζε πεξίπησζε ππνινγηζκώλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ, ησλ παξαδνρώλ ππνινγηζκνύ,
ηνπ ηξόπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί λα
κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζόδνπο ή κε άιια πξνγξάκκαηα.

7.8 Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ
Τα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ
του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί.
Η θπξηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη όκσο ν εξγνδόηεο ην
δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο γηα ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθό Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
7.9 Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:




ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκόδηα Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (ΔΟΥ) θαη ππνβνιήο ησλ
αλαγθαίσλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ.,
ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία,
ηελ πιεξσκή θόξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θόξσλ ή ηειώλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ
ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.

Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων του
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα,
που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
7.10 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό ηνπ
Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του
που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ΕΦΚΑΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το
προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
7.11 Δεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ,
άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ.
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7.12 Αιιεινγξαθία κε ηνλ Εξγνδόηε
Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να αποςτζλλονται
κατ’ αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με courier και
να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Άρκρο 8

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΔΟΤΗ

8.1 Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που
αναφζρονται ςτον Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ
παραδϊςει.
8.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του άρκρου
187 του Ν.4412/2016 και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 τθσ παροφςασ Σ.Υ.

Άρκρο 9 ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΗ ΒΙΑ
9.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο
Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και
τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και
αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων
183-195 του Ν.4412/2016 και τθν παροφςα (άρκρο 12).
9.2 Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ
διατάξεισ ι όροι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά,
όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.
Λάκθ ι παραλείψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν
υποχρζωςθ του Ανακζτοντα Φορζα να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ
οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ.
9.3 Αλσηέξα βία
Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων,
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τισ
διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθ ςφμβαςθ.
Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω
γεγονότων ι περιςτατικϊν.
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9.4 Εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο
Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν δικαιολογοφν
τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ
αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι
τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου.

Άρκρο 10

ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1 Έθπησζε Αλαδόρνπ
Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ρ.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόςον
ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά
και πιο ςυγκεκριμζνα αν ο ανάδοχοσ :
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικιπροκεςμίατθσπαραγράφου 2 του άρκρου
184 του Ν.4412/16, λαμβανομζνωνυπόψθ των παρατάςεων.
β)
Κακυςτερείυπαίτια
τθν
υποβολιςταδίουμελζτθσ,
μιςότθσαντίςτοιχθστμθματικισπροκεςμίασ.

για

χρόνοπεριςςότεροαπό

το

γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ιελλείψεισ. Για να κθρυχτεί ο
ανάδοχοσζκπτωτοσ για το λόγοαυτόνπρζπει να ζχειπροθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ εφαρμογι των
διατάξεωντθσπαραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν. 4412/16, για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ό
ελλείψεωντθσμελζτθσ και να μθν ζχειαςκθκείζνςταςθι θ αςκθκείςα να ζχειαπορριφτεί.
Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφτεί θ ζνςταςθ από τθν
αρμόδια προσ τοφτο Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα
ζνςταςθ αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτό να οριςτικοποιθκεί και ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ εκδίδεται, μετά από
γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ ςυμβουλίου, από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν
κατάκεςθ τθσ. Θ αποδοχι ό απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, μεταξφ δε των λόγων αποδοχισ μπορεί
να περιλαμβάνεται και θ καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ ι τθσ ποιότθτασ των εκτελοφμενων εργαςιϊν,
ϊςτε να πικανολογείται βάςιμα θ ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.
Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, ενϊ
κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του
άρκρου 183. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
διακόψει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ και θ Διευκφνουςα Υπθρεςία διαπιςτϊνει τισ εργαςίεσ που εκπόνθςε
ο ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτι μετά τθν πάροδο των δφο (2) μθνϊν,
δικαιοφται παράταςθ με ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ με το διάςτθμα τθσ διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των
εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ δεν αποτελεί λόγο για τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ
μετά τθν θμζρα τθσ κατά τα άνω υποχρεωτικισ διακοπισ των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον
ανάδοχο αποφάςεωσ πιςτοποιείται για πλθρωμι.
Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο και μζχρι να κακαριςκεί ο τρόποσ εκπόνθςθσ των
εργαςιϊν που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ ςφμβαςθσ
υπθρεςιϊν,
θ
ΔιευκφνουςαΥπθρεςίαεπεμβαίνειπροσαποτροπι
αρνθτικϊν
ςυνεπειϊνεκτελϊνταστισαπαραίτθτεσενζργειεσςεβάροσ και για λογαριαςμό του ζκπτωτουαναδόχου.
Με τθν κοινοποίθςθτθσαπόφαςθσοριςτικοποίθςθστθσζκπτωςθσ, ο ανάδοχοσδιακόπτεικάκεεργαςία και
δεν δικαιοφταιαμοιβι για το εκπονθμζνοςτάδιο. Κατ' εξαίρεςθμπορεί ο εργοδότθσ, αν
κρίνειότιοριςμζναςτοιχεία του μελετθτικοφ ζργου του υπόεκπόνθςθςταδίουείναιχριςιμα, να ηθτιςει να
παραδοκοφνςτθΔιευκφνουςαΥπθρεςίαμζςαςεοριςμζνθπροκεςμία,
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ςυνταςςομζνουςχετικοφπρωτοκόλλουπαράδοςθσ. Θ αμοιβι του αναδόχου για τισεργαςίεσ του
θμιτελοφσςταδίουκανονίηεται με ΡρωτόκολλοΚανονιςμοφΤιμϊν ΜονάδοσΝζωνΕργαςιϊν.
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ροινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ τμθματικϊν
προκεςμιϊν οφείλονται ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ
προκεςμίασ, εφόςον υφίςταται τζτοια περίπτωςθ.
Θ απόφαςθ με τθν οποίαοριςτικοποιικθκε θ ζκπτωςθκοινοποιείταιαπό τθν υπθρεςία που τθν
εξζδωςεςτθναρμόδια για τθν ζγκριςθτθσμελζτθσυπθρεςία και ςτθνυπθρεςίατιρθςθσ του Μθτρϊου
Μελετθτϊν ό Εταιρειϊν Μελετϊν, για τθν επιβολι των παρεπόμενωνκυρϊςεων, μαηί με ςφντομοιςτορικό
και μνεία των λόγων που οδιγθςανςτθνζκπτωςθ. Αν ο ζκπτωτοσανάδοχοσείναικοινοπραξίαιςφμπραξθ
μελετθτϊν ι εταιρειϊν μελετϊν, θ ΔιευκφνουςαΥπθρεςίαπροςδιορίηειτουσυπεφκυνουσ για τθν
ζκπτωςθμελετθτζσιεταιρείεστθσςφμπραξθσικοινοπραξίασ.
10.2

Δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο

Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι παροχισ
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να διαλφςει τθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 3, 4
και 5 του Ν.4412/2016.
10.3 Μαηαίσζε ηεο δηάιπζεο
ύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 193 ηνπ λ.4412/2016.
10.4 Απνδεκίσζεαλαδόρνπζεπεξίπησζεδηάιπζεοηεοζύκβαζεο
ύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 194 ηνπ λ.4412/2016.
10.5 Τπνθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ
ύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 195 ηνπ λ.4412/20162.
10.6Δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μία
δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 133 του
Ν.4412/2016.
10.7Έγθξηζε κειέηεο – Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Εφόςον ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για επί μζρουσ κατθγορίεσ μελετϊν δεν ορίηεται ιδιαίτερθ διαδικαςία
ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ, με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ μελζτθσ, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο
όργανο, πιςτοποιείται θ τιρθςθ όλων των προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και τεχνικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν
κατά το χρόνο ςφνταξθσ αυτισ και βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και ποςοτικι τθσ επάρκεια και θ ςυμμόρφωςθ
του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ εν γζνει υποχρεϊςεισ του.
Θ οριςτικι παραλαβι των μελετϊν πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, μετά τθν
ζγκριςθ του τελευταίου, κατά τθ ςφμβαςθ, ςταδίου τθσ μελζτθσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
Σχετικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 189 του Ν.4412/2016.
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Άξζξν 11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο
άρκρο 198 του Ν.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ
Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.

Άρκρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1 Ννκνζεζία
Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν
διακιρυξθκαι το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων.
12.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο
Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων
ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα
εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο.
Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε
αλλοδαπι γλϊςςα.

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Γ.Ν.Α. «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221993
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Υψθλάντου 45-47, ΤΚ 10676 Ακινα
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Α.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
- Τθλζφωνο: 213 2041642
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies@evaggelismos-hosp.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.evaggelismos-hosp.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): «ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΟΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΙΣΕΩΝ (ΥΡΟΕΓΟ 4)» ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΥ ΓΝΑ «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»»
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΣ 5037601) ΤΟΥ Ε.Ρ. Υ.ΜΕ.ΡΕ.Α.Α. 2014-2020 / CPV 71320000-7
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- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: ……………….
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Μελζτθ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
200/2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεφκυνςθ

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ [ + Ναι *+ Πχι
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων [...............]
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων *…...............+
*….+
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό α) *……+
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά, β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, γ) *……+
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο5:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ ε) *+ Ναι *+ Πχι
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ6;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

τθσ
γ) *……+
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Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ7
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτθ12·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ14·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+17
Εάν ναι, αναφζρετε18:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
καταδικαςτικι απόφαςθ:

ςτθν

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+19
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
20
(«απηνθάζαξζε») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκαν21:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
πρόκειται:

α)*……+·

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;

β)*……+

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

β)*……+
ακζτθςθ

των

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ

-*……+·

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ -*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

-*……+·

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 24
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
δραςτθριοτιτων, ι

επιχειρθματικϊν

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
-[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ27
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Ζχει

διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν

ναι,

να

αναφερκοφν

λεπτομερείσ [.......................]
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Ζχει

ςυνάψει

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*.........…+

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ30;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
[...................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
επιβεβαιϊςει ότι:

φορζασ

να *+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα
επιλογισ;

τα

των

απαιτοφμενων Απάντθςθ

απαιτοφμενα

κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ32; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ
του οικονομικοφ φορζα
οικονομικϊν ετϊν που
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :

Απάντθςθ:

κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
για τον αρικμό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
απαιτοφνται ςτθ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
πρόςκλθςθ ι ςτα

και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν *……+,*……+*…+νόμιςμα
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ 33:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
*……+,*……+*…+ νόμιςμα
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ34:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ35 που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και y36 -και θ αντίςτοιχθ
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:

Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ , ο προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
προςδιοριςτεί:
*…+
37

Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
1β)
Μόνο
προμθκειϊν
υπθρεςιϊν:

για
και

δθμόςιεσ
δθμόςιεσ

ςυμβάςεισ Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
ςυμβάςεισ προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
38
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ , ο αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ *…...........+
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν Ρεριγραφι
ποςά
θμερομθνίεσ
παραλιπτεσ
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ39:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να *……..........................+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ40, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *....……+
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
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ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων41 όςον αφορά το
*+ Ναι *+ Πχι
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον α)*......................................……+
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό Ζτοσ,
μζςο
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο προςωπικό:
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά [........], [.........]
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:
[........], [.........]

ετιςιο

εργατοχπαλλθλικό

[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
42
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
*+ Ναι *+ Πχι
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
*….............................................+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

και Απάντθςθ:

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
*……+ *……+
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να *……+ *……+
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται43, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν44.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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1

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

3

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
4

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
5

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

6

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

7

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
8

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
9

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
10

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

11

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
12

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
13

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
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14

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
16

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
17

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

18

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

19

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

20

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
22

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
23

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
24

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

25

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27

Άρκρο 73 παρ. 5.

28

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

30

Ρρβλ άρκρο 48.
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31

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
32

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
33

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
34

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
35

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

36

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

37

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
38

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
39

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
40

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
41

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
42

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
43

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

44

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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