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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ii Στοιχεία Ανaθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ταχυδρομικός Κωδικός 84100

Τηλέψωνο 22810-35736, 22310-31667

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ηrnεπίkο@οtεπεt.~r

Αρμόδιος για πληροψορίες Ειρηναίος Ζερβός

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) [ www.οοrιοfεντοsε

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, έχει
αρμοδιότητες στα νησιά Σύρου’ Κέας’ Κύθνου Και Σερίψου και ανήκει στους λοιπούς ψορείς της Γενικής
Κυβέρνησης του άρθρου 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η οργάνωση Και η λειτουργία των λιμένων της
αρμοδιότητάς της με σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επιβατών, πλοίων
και ψορτιών. Για την επίτευξη των παραπάνω το Δ.Λ.Τ.Σ. ψροντίζει ώστε ντι συντηρούνται και να
βελτιώνονται Οι υψιστάμενες λιμενικές υποδομές και προωθεί την κατασκευή νέων υποδομών όπου
κρίνεται αναγκαίο. Παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, και
ώορτίων. Τέλος, είναι υπεύθυνο γιατην εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής
υποδομής.

Εψαρμοστέο εθνικά δίκαια είναιτο Ελληνικό

Στοιχεία Εjιικοινωνίας

α) Τα έγγραψα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση ατην διεύθυνση (URL) : μέσω Της διαδικτυακής πύλης wνιw.ρrοmίthευs.gον.~r του Ε.Σ.Η .ΔΗ,Σ.
β) Οιπροσψορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.ρΓοmϊthειιs.gον.~r

γ) Περαιτέρω πληροΦορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναψερθείσα διεύθυνση: ΛΙΜΕΝΙΚO
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ, Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100 Ερμούπολη, Σύρος,

1.2 Ζτοιχεία Διαδικασίaς-Χρηματοϋότηση
Είδος διαδικασίας

ο διαγωνισμός Θα διεξαχθεί μετην ανοικτή διαδικασία των άρΘρων 27 και 264 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης1
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναιτο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. ; 30-6275,003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού Του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πόλη

ΔΗΜ0ΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΤΚΗΣ ΚΥΡ ΑΡΧΙΑΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

Άρθρο 53 παρ. 2 ε& ζ ν. 44ι2/2ο16
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Η παρούσασύμβαση χρηματσδστείταιαπό τον Προϋπολογισμό του Δημοτυιού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

1~3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένοu της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης Είναι η ανέλκυση και απομάκρυνση από την περιοχή λιμένα Κορησσίας Κέας
Του ναυαγίου Του πλοίου DORDUNCU, δεξαμενόπλοιου, μήκους 88 μέτρων, πλάτους 7 μέτρων, ΚΟΧ 283,
κατασκειασμένου από Χάλυβα. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και με κάθε επιφύλαξη
ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και λοιπά στοιχεία του ναυαγίου.

H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.400ς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (85.000, (ΦΠΑ: 20.400).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι 16) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
περί κατακύρωσης του διαγωνισμού

Αναλυτική περιγραψή του ψυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμψέρουσας από οικονομική άποψη προσψοράς
εψόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ L1

1.4 Θεσjiικό πλαίσια

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθε’ισες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Ν 147) “Δημόσιες Σνμθάσεις ~ργων, Γ7ρομη&ιών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδη γίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του V. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιοτικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλσυστεύσεις - Καταργήσεις, Συ γχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημυσίυυ Τομέα-Τμυιιwιυίηνιj Διιιιάξ&ων ιαν “ι.δ. 318/1992 (Α’ΙόΙ) και λοιπές
ρυ~μίσεις» και ειδικότερατις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοϋεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2,2011 για την καταπολέμηση των καΟυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν, 4700/2020 (Ν 52) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομο&τικό
Πλαίσιο για τον προσυμόαπκό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για τσ Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. »

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμδάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμόάσεων..»,

του V. 3861/2010 (A’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων Και πράξεων
των κυόερνητικώγ. διοικητικών και αυτσδLοικητικών οργάνων στρ διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια’ και
άλλες διατάξεις”,

του ν. 3548/2007 (A’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,3

του ν. 2859/2000 (A’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιι~έμενηςΑξίας»,

του v.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική ς Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

του π.δ 28/2015 (A’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων γιατηνπρόσόαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α’145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

2 Άρθρο 86 v.4412/2016

Σύμψωνα μετα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2ο16, a v. 3548/2007 καταργείται την Ιη ιανουαρίου
2021
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της με αρ. ΠΙ 2320/2012 Κοινής Υπουργικής Απόψασης (8’ 3400) «Ρύδμιση των ειδικότερων δεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμόάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητc’ς, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

της με αρ. Π1/2390/1&10.2013 (Β 2677) Απόψασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ει9νικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Σνμόάσεων (ΙΣ.Η.ΔΗ.Σ),

Του Ν. 2881/2001 «Ρύθμιση Θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και ά)λες διατάξεις» «»ΕΚ Α 16/6-2-2001)

της V.A. 2123/38(01 του YEN (ΦΕΚ 8’ 1439/2110.2001) «Διαδικασία και Οι όροι, τα δικαιώματα και σι
υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρψωσής τους με αυτές, τα
Θέματα αναδείξεως μειοδότη, υπολογισμού Της χαμηλότερης προσψοράς, καταβολής αμοιβής,
κατάθεσης, απόδοσης και κατάπτωσης της εγγυήσεως, επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο Θέμα
σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραψο 7 του άρΘρου 2 του Ν.
2831/2001»

του από 14-01-1939 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των Περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Φ.Ε.Κ.
24/19-1-1939).

του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 περί δημοτικών και νυμαρχιακών λιμενικών ταμείων και γραψείων.

Του ΠΔ 131/01 (ΦΕΚ 113/Α/5-&-2001) με το οποίο συστάθηκε ΝΠΔΔ μετην επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Σύρου» με έδρα τον Δήμο Ερμούπολης, σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/99
και στο οποίο μεταφέρθηκαν σι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων που αψορούσαν Τους
Δήμους Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Ποσειδωνίας, Κέας, Κύθνου και Σερίφου στους Δήμους αυτούς.

Του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Της υπ’ αριθμ. 169/2020 απόψασης Του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
με τίτλο~ ‘Εγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανέλκυση του ναυαγίου του πλοίου DURDUNCU πλησίον λιμένα Κορησσίας Κέας».

Της υπ’ αριθμ. 1/2020 απόψασηςτης Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν.2881/2001 που συγκροτήθηκε μετην
αριθ.28/2020 (ΜΑ: Ω7Ρ6ΟΡΝΟ-Ε1Π) απόφαση Του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σύρου, με Θέμα την ανέλκυση και απομάκρυνση του πλοίου ύ/Ξ DOBDUNCU που βρίσκεται
ημιβυθισμένο πλησίον προσήνεμου μόλου λιμένα Κορησσίας νήσου Κέας.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναψέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασψαλιστικοό, εργατικού, κοινωνικού, περιβελλοννικού και ψορολογικού
δικαίου που διέπει Την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητάπαραπάνω.

1.5 Προθεσμϊαπαραλσβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/04/2021 καιώρα iο:οο~
Η διαδικασία αποοψράγισης Θα διενεργηθεί με χρήση της πλατψόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ’Η.Δ.Η.Σ.), μέσω Της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσψορών.

1.6 Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και της περίλrjψης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗ ΜΔΗΣ) ~.

άρθρου 121ν.4412/Ζοίό~ Σύμψωνα μετα άρθρα38 και όότου Ν. 4412/2015 καιτην KM m./238σ/2ο12 (Β 3400). Μάτην έκδοση της απάψασηςτης

παρ. ότου άρθρου 38 Θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379&3 Του Ν.4412/2ο16.
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Το πλήρες Κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.6: httο://www.DrοΓnίthθυs.~ο’,~g~.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) όπως Προβλέπεται ατην περίπτωση 16 της
παραγράψου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στθ διαδίκτυο, στον ωτότοπο
hΙtρ://εt.diεν~eίa.~ον.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔtΑΥΓΕ!Α)

H Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, ατην ιστοσελίδα Της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(υΚΙ) : www.»ortofsyros.gr

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνειτην Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη ϋ~α5ικασία σύνσψης
Οι οικονομικοί ψορείς δεσμεύονται έτι:

a) τηρούν και Θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εψόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασψαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, Που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού Και εργατικού δικαίου, σι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
καιτης αρμοδιότητάς τους7

β) δεν Θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά καικατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εψόσον επιλεγούν.

‚4 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαψυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ωςτέτοιες.

ό Άρθρο 3ότου ν.4412/2016

Άρθρο 18 παμ2 του ν. 4412/2ο16
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2. ΓΕΜΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναιτα ακόλουθα:

α η παρούσα Διακήρυξη μετα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

το Τυποποιημένο’Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΛ)
ο σι συμπληρωματικές πληροψορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραψές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επfκοινων[α - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες σι επικοινωνίες σε σχέση μετα βασικά οτσιχείατης διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροψοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατψόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.prornitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος

Οι ενδιαψερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εψόσον τςι
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με Την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη
αναπαραγωγής και ταχυδρσμικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποοτέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταφειών μεταφοράς αλληλογραψίας και χωρίς να Φέρει
ευθύνη για την πληρότητα και την έγκαφη άψιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, Τα αργότερο πέντε (5) ημέρες
πριν την κατ&’ηκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, έως τις 09/04/2021 και ώρα 10:00, και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.~rοrn thειιsRον.~Γ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ’Σ, Αιτήματα παροχής συμ’ιληρωματικών πληροψοριών —

διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) Και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηψιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα σι~νοδεύει δεν είναι ιj~ηψιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσψορών, ούτως ώστε όλοι
σι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί ψορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροψοριών
για την κατάρτιση των προσψορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιουδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροψορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό ψορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία Που ορίζεται για
την παραλαβή των προσψορών.

β) ‘Οταν τα έγγραψατης σύμβασης υψίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης Θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροψοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν σι πρόσθετες πληροψορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείταιπαράταοη των προθεσμιών.

2.t4 Γλώσσα
Τα έγγραψα της σύμβασης έχουν συνταχθεί ατην ελληνική γλώσσα.

S 4ρθρο 121, παρ.5 TOU V. 44i2/2016
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσψυγές υποβάλλονται ατην ελληνική γλώσσα.

Oι προσψορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται ατην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάψρασή τους ατην ελληνική γλώσσα.9

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάψρασή
τους ατην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εψαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε μετα v.1497/1984 (Α’ΙθR).1°

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που Θα
κατατεθούν από τους προσψέροντες ατην παρούσα διαδικασία’ Θα Είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράψων μπορεί να γίνει είτε από Τη μεταψραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο Κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταψραστή Της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οισυδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού Που αψορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορ~ή ετιικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραψο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσψέροντος, είτε από Το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί &κηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάψραση ατην ελληνική.

Κάθε μορ~ής επικοινωνία με Την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, Θα
γίνονται υποχρεωτικά ατην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις11
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράψων 2.2,2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη ης Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτια παρακατάΘεσης χρεογράψων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείωή τα τοκομερ’ιδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέψονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
Εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράψου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 5) τον αριθμό Της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση’ σι) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
ψαρέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγρά~ονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιψύλαπα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της όιαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κςιτάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 8) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προςτον οποία απευθύνεται και ια) ατην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολ4ς, τον αριθμό καιτοντίτλο της σχετικής σύμβασης.

ε Άρθρο 92, καρλ του ν. 4412/2016
10 Άρθρο εσ, καρ.Ιοτου ν.4412/2016
~ Πρβλ. παρ.3, 4 και S άρθρου 72ν, 4412/2016
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαrnοτώσει
την εγκυρότητά τους.

12 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν ψυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

cx) κράτος-μέλος της’Ενωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.ΧήJ

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
‘Ενωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

6) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν ατην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράψου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμψωνίες μετην’Ενωση σε Θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ουμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορψή12 για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών ψορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον?~

2.2.2 Εγγύηση συμμεταχής14
2,2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς ψορείς (προσψέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 1.780ευρώ15.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών ψορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτειτις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών ψορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας ήτοι μέχρι 20/05/2022, άλλως η προσψορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσψοράς, να ζητά από τον προσψέροντα Va
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσψοράς κει της £γγύησης συμμετοχής.

2,2,2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέψεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής εrnστρέψεται στους λουτούς προσψέροντες σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρα
72 ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, cxv o προσψέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναΦέρονται στα άρθρα 12.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού1°
Αποκλείεται από τη συμμετοχή ατην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσψέρων
οικονομικός ψορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται νια μεμονωμένο φυσικό ή

~ Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2ν. 4412/2ο15
~ Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2ο16
~ Πρβλ κυρ. Ι α), 3,4,5 του άρθρου 7Ζ του v.4412/2015

Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβα[νει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης Εκτός ΦΠΑ. (Περ. απαρ. Ι
άσθρου 72ν. 4412/2016).

~ Πρβλ άρθρο 73 και 74V. 4412/2016
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών ψορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόΦαση για έναν από Τους ακόλουθους
λόγους17:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόΦασης-πλαίσιο
2008/341/ΔΕν του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση Του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ I 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της ‘Ενωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, a. 1) και στην παράγραφο Ι νου άρθρου 2 της απόψασης-πλαίσιο 2003/563/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 1192
της 31.7,2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού ψορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμψερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (A’ 48),

6) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αιrτιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόψασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ι3ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ I. 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
ουνέργεια ή απόπεισα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

4 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2805/60/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου
της Ζόης Οκτωβρίου ZOOS, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για ‘cη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ 1 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3όqι/2008 (4’ ‘166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μσρψές εμπορίας ανθρώπων. όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Της Sης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 1101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία μετον. 4198/2013 (A’ 215).

o οικονομικός ψορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόψαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποψάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περυ-ττώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Εjκαι
IKE ιδιωτικών κεψαλαισυχικών Εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαψίου αψορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαψίου αψορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και έλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες ιτεριπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαψίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους Τους.

2.2.5.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν:

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις Του όσον αψορά στην καταβολή ψόρων ή εισψορών κοινωνικής
ασψάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμψωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

27 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2οΙε.
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β) ο οικονομικός Φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις Του 6GΟV αψορά την καταβολή Φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

γ) έχουν επιβληθεί cm βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσψοράς ή αίτησης συμμετοχής; αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμψωνα με την υπουργική απόψαση
2063/Δ1632/2Β11 (B’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής ττροοτίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αψορούν την αδήλωτη εργασία, Οι οποίες προκύπτουν αθροιοτικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.

Αν ο οικονομικός ψορέας της παρ. 2 είναι’Ελληνας πολίτης ή έχειτην εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αψορούν τις εισψορές Κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν Τόσο την κύρια όσο καιτην
επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρούσης παρ. 22.3.2 δεν θεωρείται ότι
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστείληξιπρόθεσμες ή εψόσον αυτές έχουν υπαχθεί cm δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός ψορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταψατικά στο σχετικό ερώτημα του εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός
ψσρέας έχει ανεκιτλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισψορών Κοινωνικής
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α’ Και β~ της
παρ. 2.2.3.2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός Φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισψορές κοινωνικής ασψάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό όιακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσψέρων
οικονομικός ψορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις;

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. Ζ του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναοτείλειτις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη cm εθνικές διατάξεις νόμου.

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμψωνίες με άλλους οικονομικούς ψορε[ς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
ψσρέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραττευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια Κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ~ εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροψοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση Των κριτηρίων
επιλογής, έχε’. αποκρύψειτις πληροψορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ~ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποψέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροψορίες που
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποψάσεις που αψορσύν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,

(8) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο Θέτει εν αμψιβόλω την ακεραιότητά
του, νια Το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων καικατ&ιαμβάνειτη συγκεκριμένη διαδικασία.

H αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό Φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια ει< των
καταστάσεων που αναψέρονται ατην περίπτωση β’ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα a
εν λέγω ψορέας Είναι σε Θέση να εκτελέσειτη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

2.2.3.4. 0 προσψέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λέγω πράξεων ή παρσ.λείψεών του,
είτε πριν είτε κατάτη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις’

2.2.3.5. Προσψέρων οικονομικός ψορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράψους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία Προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν νια να αποδείξουν την αξιοπιστία του, Παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λέγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
ψορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραιττώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό Φορέα
το σκεπτικό της απόψασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστε’ι, σύμψωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή cm διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόψαση ~.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
Προηγούμενη παράγραψο εκδίδεται σύμψωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2015.

2.2,3.7. Οικονομικός ψορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, μετην κοινή υπουργική απόψαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψη ς της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας19
Οι οικονομικοί ψορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναψή με το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης. Οι οικονομικοί ψορείς που Είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα Xl του
Προσαρτήματος A’ του ν. 4412/2016, Στην περίπτωση οικονομικών ψορέων εγκατεοτημένων σε Κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή cm τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή
σε τρίτες χώρες που δεν εμιτίπιουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες μετην ‘Ενωση cm Θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι cm αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί Φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

22.5 Οiκονομική και χρηματοσικονομική επάρκεια
Όσον αψορά την οικονομική και χρηματοσικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία m5ναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί ψορείς δηλώνουν το γενικό κύκλο εργασιών που διαθέτουν για τα τελευταία

ia Πρβλ παρ. 7 άρΘρου 73ν. 4412/20L6,

Πρβλάρθρο Ιsπαρ.2ν.441212ο16
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τρία οικονομικά έτη πριν την υποβολή της πρσσψοράς τους ως και τον «ειδικό» κύκλο εργασιών τους,
δηλαδή ταν κύκλο εργασιών που αψορά το αντικείμενο Της παρούσης σύμβασης.

2.2,6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
‘Οσον αψορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για Την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
σι. οικονομικοί Φορείς δηλώνουν

cx) τις κυριότερες συμβάσεις ανάλογων έργων που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας

β) το τεχνικό Προσωπικό ή τεχνικούς ψορείςπου διαθέτουν

ν) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν

6) τις εγκεταστάσεις που διαθέτουν

ε) μέτραπεριβαλλοντικής διαχείρισης Κατά την εκτέλεση τηςσύμβασης

οτ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό καιτον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα
τελευταία τρία έτη

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί ψορείς μπορούν, όσον αΦορά τα κριτήρια της οιώνομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράψου 2.2.S) και τα σχετικά με Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράψου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων Φορέων, ασχέτως της νομικής ψύσης των
δεσμών τους με αυτούς20. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι Θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των ψορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών ψορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων ατην ένωση ή άλλων ψορέων ~.

2.2.8 Κανόνες ατrόόειξης ιτοιοτικής επιλογής

2.2.8.1 ΓΙροκαταρκπκή απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη έτι οι προσψέροντες οικονομικοί ψορείς: α~ δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράψου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράψων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσψοράς τους ~ς
δικαιολονητικό συμ~ετσχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 I υποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/369Β/16-1Ι~20ι6), σύμψωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα II το οποίο αποτελεί ενημερωμένrj υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσψέροντες οικονομικούς φορείς
σύμψωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΜΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο ατην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsγ.~r ) και
(www.hsppa.gr).

Σε ύλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα ψυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού 4 ετtοπτικού οργάνου ενός οικονομικού ψορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποψάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυπαποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράψεται, το οποίο είναι δυνατό να ψέρει μόνο την υπογραψή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου Του οικονομικού ψορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

~° τιρβλάρθρο 78 ιταρ.1 του ν. 4412(2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στLς ικανότητες του! των υπεργολάβων, στους

οπσίσυςπροτίθενται υα αναθέσουντην εκτέλεση τμήματσς/ τμημάτων Της υπό ανάθεσης σύμβασης
~ πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. Ι άρθρου 78 ν.4412/2016.
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αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού Φορέα νοε[ται a νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον Καταστατικό ή Το πρακτικό εκπρσσώπησής του κατά Το χρόνο υποβολής της πρσσψοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο ψυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό Φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσψοράς από ένωση οικονομικών ψορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλοςτης ένωσης

2.2.8.2 Αιτοδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών ψορέων και σι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράψους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσψοράς, Κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και Κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του v.4412/201622.

Στην περίπτωση Που προσψέρων οικονομικός ψορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
ψορέων, σάμψωνα με την παράγραψό 2.2.7. της παρούσας, οι ψορείς ατην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται ατην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράψου 2.2.3 της παρούσας κει ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραψοι 2,2.4- 2.2.7)23.

ο οικονομικός Φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν Φορέα στην ικανότητα Του οποίου στηρίζεται,
εψόσον Ο τελευταίος δεν πληροί Το σχετικό κριτήριο επιλογής ή νια ταν οποία συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράψων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και2.2.3.3.

Οι οικονομικοί ψορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο Που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναψείς
πληροψσρίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικά μητρώο συμβάσεων, εικονικό Φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράψων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4V. 4412/2016

Οι οικονομικοί Φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσειτη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν24.

8.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ης παραγράψου 2,2.3 οι προσψέροντες
οικονομικοί ψορείςπροσκομ(ζαυ’, αντίστοιχα τα Παρακάτω δικαιολογητικ&~:

= Πρβλ άρΒρο 1ο4 παρ. lv. 4412/2016
£3 Πρβλ άρθρο 78 παρ. Ιν. 4412/2016
2~ Πρβλ άρθρο 79 παρ. όν. 4412/2016.
‘~ Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρι’ποτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σο

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονταιτα εξής:
1. Απλά wιτίγραψα δημοσίων εγγράψων:
Γίνονται υποχρεωτικά απαδεκτά ευκρινή Φωτοανdγρα~α των πρωτοτύπων ή των ακρψών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους Φορείς της περίπτωσης a’ της παρ. Ζ του άρθρου Ι του νόμου
425ο/2σ14. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραψικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξσύσια,
ένορκες βεβαιώσεις Κ.ο.κ.), γιαταοποία συνεχίζεινα υψίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράδων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράψων;
Επίσης. γίνονται αποδεκτά ευκρινή Φωτοαντίνραψα από αντίγραψα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από σλλοϋαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από διιτηγόρο, σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2ο13}. Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, σι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράέων με συγκεκριμένη επισημείωση
(ΑΡοsτιιιΕ), σι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμΦωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά ~τίγραψα ιδιωτικών εγγρά~ων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή ψωτοαντίγραψα από αντίγραψα ιδιωτικών εγγράψων rn οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/ΙΙθ), καθώς και ευκρινή
ψωτοαντίγραώα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράψων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες Και ψορείς της περίrιτωσης
α’ της παρ. 2 τον άρθρου 1 του νόμου 425ο/2014.
4. Πρωτότυπαέγγραψακαιεπιιzυρωμέυα αντίγραφα
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a) νια την παράγραψο 22.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός Φορέας, από το Οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές σι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης Του ως άνω αποσπάσματος
αψορά και στα μέλη Του διοικητικού, διευθυνrικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού ψορέα
ή οτα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποψάσεων ή ελέγχου σε αυτό Κατά τα
ειδικότερα αναΦερόμενα ατην ως άνω παράγραψο,

β) για τις παραγράψους 12.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναΦορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασψάλισης στους οποίους οφείλει νε καταβάλει εισφορές

Ειδικότερα για τους οικονομικούς ψορείς που είναι εγκατεστημένοι ατην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο ΓΙρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού Φορέα. To
πιστοποιητικό έτι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόψαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού ψορέα, Το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόψαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.ΕΜ.Η., σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε Φορά ισχύουν. Τα φυσικά Πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικά περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού ψορέα, για Τους εγκατεστημένους
ατην Ελλάδα οικονομικούς ψορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραψο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραψο ή το Πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγρά±ους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ατην περίπτωση ξ3’ της παραγράψου 2.2.3.4, το έγγραψο ή το πιστοποιητικό μπορεί
νε αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράψοιι ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του Κράτους - μέλυυι, ή
της χώρας καταγωγής ή τηςχώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός Φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές Παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση ατην οποία αναψέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράψου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράψους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β’ της παραγράψου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράψου 22.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσψέροντος οικονομικού
ψορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ο ι οριζόμενοι στην παράγραψο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
σι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού ψορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

5) υπεύθυνη δήλωση του προσψέροντος οικονομικού Φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγέλματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόψαση
αποκλεισμού, σύμψωνα με το άρθρο 74 του v.4412/2016.

Β. 2. Για Την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, Οι οικονομικοί ψορείς που είναι εγκατεστημένοι σε

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγρα~α των άκαιολογητικών εγγράψων,
εψόσον υποβληθούν από τους διαγωνι~όμενους.
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κράτος μέλος Της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης προσκομίζουν πιστσποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του ΓΙαραρτήματος XI Του Προσαρτήματος A’ TOU V. 4412/2015, με
το οποίο rnστοποιείται αφενός η εγγρα~ή Τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραψο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση Του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός Φορέας ότι δεν τηρε’ιται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείταιγια την εκτέλεση του αντικειμένου Της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί ψορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραψής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Β.3, Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράψου 22.5 οι
οικονομικοί Φορείς προσκομίζουν αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων από τα οποία να προκύπτει ο
γενυιός κύκλος εργασιών για τατελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν την υποβολή της προσψοράς τους
ως και ο «ειδικός» κύκλος εργασιών τους, δηλαδή ο κύκλος εργασιών που αψορά Το αντικείμενο της
παρούσης σύμβασης. Εάν ο οικονομικός ψορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε Θέση ντι ιιροοκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.2&

13.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράψου 2.2.5 οι οικονομικοί ψορείς προσκομίζουν
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα ως προςτα σημεία
που ζητούνταιστο άρθρο 2.2.6 ανωτέρω

8.5. Για την υπόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
ψορέας είναι νομικά πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητυιά έγγραψα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΘΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με Τη νομική μορψή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύοτασή του, όλες σι σχετικές Τροποποιήσεις των
καrnστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/συν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησ~ς, καθώς και η Θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης!
νόμιμου εκπροσώπου.

8.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους27 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορψώνονται jiE τα ευριοπσικά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος A’ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραψής. εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραψή των εν λόγω
οικονομικών ψορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραψή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό. που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αψαρά τις απαιτήσεις πο ιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ήτο πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

13.7’ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή πρσσψορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό ψορέα Που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότεραπροβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του v.4412/2016.

Η καταλληλόλητατου προσκομιζύμενου από ταν σικσνσμικό ψορέαεγγράψου ‚αυτην απόδειξη της χρημστοοιν’ονομικής του
επάρκειας ενmτόκτιται ατην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο εσ παρ. 4 εδ. β v.4412/2016)

27 Πρβλ άρθρο 83ν’ 4412/2016.
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός Φορέας επιθυμεί ντε στηριχθεί στις ικανότητες άλλων ψορέων,
σύμφωνα μετην παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη έτι Θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραψη δέσμευση των ψορέων αυτών γιατον σκοπό αυτό.29

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης Της Σύμβασης είναι η πλέον συμέέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά βάσει
τιμής και υπό Την προϋπόθεση των όρων του Παραρτήματος I της παρούσης.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοf όροι υποβολής προσφορών
Οι πρσσψορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσψορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηψιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς ψορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς κειο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής~.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και.τρόπος υποβολής flροσψορών

2.4.2.1. Οι προσψορές υποβάλλονται από τους ενδιαψερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.ρrοmϊtkeυs.~ον.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό ψάκελο, σύμψωνα με τα αναφερόμενα στο
v.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόψαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β —

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκιρυνικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαψερόμινοι οικονομικοί ψορείς απαιτείται να διαθέτουν
ι~~ηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραψής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόψασης αριθμ. ΠΙ/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β — 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του v.4412/2015 καιτο άρθρο ότης ως άνω Υπουργικής Απόψασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή Θα ρυθμίσειτατης συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της30.

14.2.3. Οι οικονομικοί ψορείς υποβάλλουν μετην προσφορά τους τα ακόλουθα;

(α) έναν (υπο)ψάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής —Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονταιτα κστά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προαψορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καιτην παρούσα.

(β) έναν (υπο)ψάκελο μετην ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσψορά του οικονομικού ψορέα και τα κατάπερίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά

~ Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/20 παρ. lv. 4412/2016. H ως άνω δέσμευση Θα μπορούσε Va Προκύπτει ~ί6 ιδιωτικό συμψωνητικό
μεταξύ προσψέροντος καιτρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή ωτό οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

~ ~\ρθρο 96,παρ. 7του v.4412/2016
εσ Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν.441V2ο16
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Από Τον προσψέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσψοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμψωνα με τιχ οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εψόσον ένας οικονομικός ψορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμrnστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναψέρει ρητά όλες Τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροψορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική Προσφορά και Τα στοιχεία
της τεχνικής προσψοράς Που χρησιμοποιούνται νια την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί Φορείς συντάσσουν Την τε)yική και οικονομική τους προσψορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές ψόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τιχ οποία υπογράφοντα ψηψιακά και υποβάλλονται από ταν προσψέροντα.

2.4.2.5.0 χρήστης - οικονομικός ψορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) ψακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορψή αρχείων τύπου .pdf και ε~όσον έχουν συνταχθε’q’παραχθεί από τον ίδιο,
ψέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηψιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραψής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσψοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό ψορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό Φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορψή και σε σψραγισμένο Φάκελο, τα οτοιχείατης ηλεκτρονικής προσψοράςτα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορψή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς Φορείς και δεν ψέρουν επικύρωση από δικηγόοο, καθώς και τα έγγραψα
Που φέρουν τη Σψραγίδα της Χάγης (Apostifle), Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορψή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία Φέρουν ψηψιακή υπογραψή, τα ΦΕΚ. τα τεχνικά ψυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότιοι ψορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραψα των Πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προοψέροντες και υποψήψιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περtεχόμενα Φακέλοu «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσψερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν~:

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεάθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ, 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/201€, σύμψωνα με την παράγραψο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσψέροιrιες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορψή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη Ivww.promitheus,gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαοτο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ),

β> εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 καιτις παραγράψους 2.L5 και 2.2.2
της παρούσας δτ.ακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών ψορέων που υποβάλλουν κοινή προσψορά, υποβάλλουν Το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό ψορέα που συμμετέχειοτην ένωση,

2.4.3.2 Η Τεχνική προσψορά θατιρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές Του Παραρτήματος
Ι της Διακήρυξης περιγράψοντας ακριβώς πώς at συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές

Βλ. άρθρα 93περ. β του v.4412/2016
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πληρσύνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραψα και δικαιολογητικά. βάσει των οποίων Θα αξισλογηθεί η
τεχνική επάρκεια του προσψέροντσς, σύ μψωνα μετα αναλυτικώς αναψερόμενα στο ως άνω Παράρτημα3~

Οι οικονομικοί ψσρείς αναψέρσυν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορψή
υπεργολαβίας σετρίτους, καθώς καιτους υπεργολάβους που προτείνουν33.

ο (υπό) ψάκελος της τεχνικής προσψοράς Θα περιλαμβάνει πίνακα περιεχομένων και όλα τα αρχεία Του
ψακέλου υπογεγραμμένα από τον/τους εκπροσώπους των υποψήψιων αναδόχων. Ο Φάκελος Θα
περιλαμβάνει με ποινή ωτορριψης, τα παρακάτω κεψάλαια:

1. Εταιρική Παρουσίαση γενική παρουσίαση του διαγωνιζόμενου (Company profiles ~συνοπτική
περιγραφή τεχνικής υποδομής, εξοπλισμού, εργαλείων, Η/ΥJ λογισμικού, εργαστηρίων, γραψείων,
εγκαταστάσεων κλπ Που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος),

2. Πιστοποιητικά ποιότητας και περιγραψή των μέτρων που λαμβάνει ο διαγωνιζόμενος για Τη
διασψάλιση της ποιότητας.

3. Πελατολόγιο: (Να παρουσιάζονται αναλυτικά σι κυριότεροι πελάτες του διαγωνιζόμενου).
4. Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της εταφείας που Θα έχουν την ευθύνη για την παρούσα

Σύμβαση -Ιτελέχωση καιλειτουργία (Ομάδα ‘Εργου — Ανθρωπο/απασχόληση).
5. ΜεΘοδολογία υλοποίησηςτου έργου.
6. Συμμόρφωση μετις Τεχνικές Προδιαγραψέςτου Παραρτήματος I
7. Χρονοδιάγραμμα των ψάσεων καιτωνπαραδοτέων.
8. Δηλώσεις αποδοχής τυχόν υπεργολάβων. Επισημαίνεται Πάντως ότι σε κάθε περίπτωση

υπεργολαβίας υπεύθυνος έναντιτου Φορέα Παραμένει καθ’ ολοκληρία ο Ανάδοχος

2.4.4 ΓΙεριεχήμενα Φακέλου «Οικονομική Προσψορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραψόμενο ατην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ει. υπέρ τρίτων κραεήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραΦα της σύμβασης34’

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισψοράυπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής Θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσψερόμενες τιμές είναι σταθερές ιιαθ’ όλη τη διάρκειατης σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες Θα απορρίπτονταιπροσψορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαψήνεια η προσψερόμενη τιμή, με την επιψύλαξη
ης παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2015 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται από την ανcιθέτουσα αρχή35.

24.6 Χρόνος ισχύος των ιτροσιρορών35
Οι υποβαλλόμενες προσψορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας Του διαγωνισμού.

Προσψορά η οποία ορίζει ~όνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράψως, εψόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, ~ αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμψωνα με

~ Πρβλ άρθρο 94παρ.4του V. 4412/2016
23 Βλ. άρθρο SB του ν. 4412/2016
~ Βλ παρ. S περ. α’ του άρθρου θ5του v.4412/2016

Βλ παρ. 4 του άρθρου 25 του v.4412/2815
Πρβλ άρθρο 97ν. 4412/2ο16
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τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 a Του ν. 4412/2016 και την παράγραψο 2.2.2. της παρούσας, κατ
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (σο μετην προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσψοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί τα δημόσιο συμψέρον, οπότε σι
οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να εrnλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσψορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εψόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσψοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσψορές τους και αττοκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ψορείς.

2.4.6 Λόγοι αττόρριψης προσφορών37
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και Της αξιολόγησης των προσψορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσώορά:

ci) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με ταν τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις τταραγράψους 24.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσψορών), 2.4,2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσώορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο ψακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικήςττροσψοράς),
2.4.4’ (Περιεχόμενο ψακέλου οικονομικής προσψοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσψορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσψορών), 3.1. (Αποσψράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,~

β) η οποία Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάψειες ή σψάλματα, εψόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαψήνιση και Την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραψο 3.1.1, της παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προαψέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός Της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραψο
3,1,1. της παρούσας καιτο άρθρο 102 του v.4412/2016,

5) η οποία είναιυπό αίρεση,

ε) η οποία Παρουσιάζει ελλεkβεις ως Προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραψα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

~ Άρθρο 91 του v.4412/2016

~ Πρβλ άρθρα 92 έως 97, τό άρθρο ισα καθώς καιτα άρθρα 102 έως λο4του v.4412116
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3. Δ~ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ~ΑΔ1ΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αιτοσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την απσσψράγιση των προσψσρών αρμόδιο όργανο Της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει ατην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσψράγισης των
ψακέλων των προσψσρών, κατά το άρθρο 100 TCU V. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

. Ηλεκτρονική Αποσψράγιση του (υπό)ψακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσψορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσψορών και ώρα 11:00

ο Ηλεκτρονική Αποσψράγιση του (υπό)ψακέλου «Οικονομική Προσψορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που Θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

~ Ηλεκτρονική Αποσψράγιση του (υπό}~ακέλσυ «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», Κατά την
ημερομηνία και ώρα που Θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με Την ατιοσ~ράγιση των ως άνω ψακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσψέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιψύλαξη των τττυχών εκείνων της κάθε προσψοράς Που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιοτευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υα καλέσει τους οικονομικούς ψορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραψα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεξ ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσψοράς τους, σύμψωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική απσσψράγιση των προσψορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
ατην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εψαρμοζόμενων
κατάτα λοιπά των κειμένων διατάξεων’

Ειδικότερα:

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσψορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράψεται από τα μέλη
του οργάνου3~.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανα προβαίνει ατην αξιολόγηση Της τεχνικής προσφοράς, σύμψωνα με
τους όρους των εγγράψων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράψων Της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
μπορεί υα γίνονται και ενιαία.

ν) Οι κατά τα ανωτέρω σψραγισμένοι ψάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσψορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσψορών, αποσψραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορί~εται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσψορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’ σι ψάκελοι της οικονομικής προσψοράς δεν
αποσψραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχριτην οριστική επίλυση τυχόν διαψορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμψωνα μετην παράγραψο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει ατην αξιολόγηση των οικονομικών προσψορών και συντάσσει
Πρακτικό ϋΤO οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.

~ Πρβλ κει το άρθρο 72 περ. 5 του ν. 4412/2015 “I-I αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους Φορείς nov φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εyκυρότητάτους”
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Εάν οι προσψορές ψαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με Το αντικείμενο της σύμβασης, η
ανcιθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς ψορείς να εξηγήσουν Την τιμή ή το Κόστος Που
προτείνουν στην προσψορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση Της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εψαρμόζονταιτα άρθρα 82 και 89ν.
4412/2016.

Στην περbττωση ισότιμων προσψορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ Των
οικονομικών ψορέων που υπέβαλαν ισόιιμες κρυσψορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία Των Οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσψορές~0.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόψαση/αποφάσεις του αποψαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσψέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ41.

Κατά των ανωτέρω αποψάσεων χωρεί προδικαστική προσψυγή σύμΦωνα με Την παράγραψο 3.4. Της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης42 - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσψορών, η αναθέτσυσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσψέρσντα~ στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ιnτροσωρινό
ανάδοχοή, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδσποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραψα που εκδίδονται, σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου
Ι του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράψονται στην παράγραψο 2.2.8,2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή Των λόγων αποκλεισμού της
παραγράψσυ 2.2,3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράψων 2.2.4 -2.2.7 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προαψέροντα (απροσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορΦή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από Την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράψονται από τον ίδιο Φέρουν
ψηψιακή υπογραψή,

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογιjιικών, ιο σύοιημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα a’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσψράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραψης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. ΙΙ αναθέτουιsα αρχή ιιιιιι&ί
αιτιολογημένα να ιιαρατείνει Την ως άνω προθεσμία κατ~ ανώτατο όριο νια δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.

‘Οσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσψορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαι~λογητικών που
κατατέθηκαν.

Ο προσωρινώς ανάδοχσς κηρύεσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του Και η κατακύρωση γίνεται στον προσψέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συ μψέρουσα από Οικονομική άποψη προαψορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

1) κατά ταν έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραψα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή

Βλ. άρθρο so παρ. Ι TOW V. 4412/2ο16
41 Βλ. παρ. 4 του άρθρου ιω και πρβλ άρθρο 7οτου ν.4412/2016
42 Βλ. άρθρο 1ο3 του ν. 4412/2ο16
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν απσδεικνύονrnι οι όροι
και ει προϋποθέσεις συμμετοχής σύμψωνα με τα άρθρα 2.23 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7
(κριτήρια ιτοιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και ττροσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινώς ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., έτι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραψης ειδοποίησης
για Την προσκόμιση ιων δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν κατατώτzει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η Εγγύηση συμμειοχήςτου43.

Αν Κανένας από τους προσψέροντες δεν υποβάλλει αλrjθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα μετις παραγράψους 22.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με Τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση ταν ψακέλου στο αποψαινόμενο όργανο Της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόψασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για Τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε γιατην κήρυξητου προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται μετην απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
H αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόψαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραψο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσψορών, σε κάθε προσψέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσψορά, σύμψωνα με ιο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από Τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Τα έννομα ωιυιaλέσμαια ιης αιιόψασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εψόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8,2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμψωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την Κοινοποίηση Της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμψωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει υα υπογράψειτο ως άνω συμψωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύαοειαι έκπιωιος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητι.κή επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 7τροσψέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά.

3.4 Προδικciστικές Προσφυγές

Σε περίπτωση προόικαστικής προσψυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαψερόμενο
οικονομικό ψορέα.

H προδικαστική προσψυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμοή με
τη συμπλήρωση της ειδικής Φόρμας του Συστήματος.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσψυγής, απαιτείται η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 363 ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέψεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.

~ Βλ. άρθρο 362

Πρβλ άρθρο iou παρ. 4 του ν. 44a2/2016
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3.5 Ματα[ωση Δ~αδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής Του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασLα ή να αναμορψώσει ανάλογα το αποτέλεσμά Της ή να αποψασίσει την
επανάληι~ή της από ιο σημεία που εμψιλοχώρησετο σψάλμα ή η παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΚ~ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ~

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκατιχβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

Για την υπογραψή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμψωνα μετα άρθρο
72 παρ. Ι β) Του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραψή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα
αναψερόμενα ατην παράγραψο 2.1.5, στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

H εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικέ και χωρίς διακρίσεις την εΦαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, a ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καιαθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψοςτης οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εττιοτρέψεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης, Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναψέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροψή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται μετάτην αντιμετώπιση τωνπαρατηρήσεων καιτου εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέa Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, σι όροι της παρούσας
διακήρυξης, ον 2881/2001 και η V.A. 2123/38/01 του YEN (ΦΕΚ B’ 1439).

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασψσλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ‘Ενωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασψαλιοτικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες cέπαριθμούνται στο ΠαράρτημαΧτου Προσαρτήματος Α του v.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και. τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και Τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίεςπου ενεργούν εντός των ορίωντης ευθύνης καιης αρμο&ότητάςτους.

4.4 Υπεργολαβία
4,4.1. 0 Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση Των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν~4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρειτην ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2’ Κατά Την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τιχ στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων Του, σι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εψόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή Των πληροψοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια ης σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο Κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμψωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.45. Σε περίπτωση διακοπής της

~ Πρβλπαρ. Ζ του άρθρου 78 του ν.4412/2015
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συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτοιjσα Αρχή, οψείλει δε να διασφαλίσει Την ομαλή
εκτέλεση Του Τμήματος! Των Τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο Τον
οποίο Θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή Κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέσυσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους ιmεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράψονται ατην παράγραψο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράψοι, 2.18.2
της παρούσας, εψόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, τα(α) οποίο(α) ο ανάδσχος προτίθεται υα αναθέσει
υπό μορψή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του Τριάντα Τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται υα ετταληθεύσει τους ως άνω λόγους και για Τμήμα ~ Τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπrει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναψερόμενα στις παρ. 5 και ότου άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κaτά τη διάρκεΓά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναιbης
σύμβασης, μόνο σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του V. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησηςτου αρμοδίου οργάνου

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμf3ασης46

4.61. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, “ci καταγγείλει
τη σύμβαση Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εψόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που Θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, Κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναψέρονται στην παράγραψο 2.2.3,1 κιει, ως aκ ιούιυυ, Θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

ν) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λέγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόψαση του
Δικαστηρίου της’Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμειτου άρθρου 238 της ΣΛΕΕ.

~ βλ. Άρθρο 133 νου ν. 4412/10m Δικαίωμα μονομερούςλύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου Θα πραγματοποιηθεί μετον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετάτην οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος Θα γ[νεται με την προσκόμιση Των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, καΘώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν Τον
έλεγχο καιτην πληρωμή.

£1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν σι υπέρ Τρίτων κρατήσεις, ως Και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμψωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. ιδίως βαρύνεται μετις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται Επί της αξίας κάθε πληρωμής προ ψόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματυιής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επίτης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτώ παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμψωνα μετην παρ. ότου άρθρου 36 του v.4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικά τέλος χαρτοσήμου και ατην επ’
αυτού ειοψορά υπέρ ΟΓΑ

Με κάθε πληρωμή Θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση ψόρου
εισοδήματος αξίας επίτου καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυ~η οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.11. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος47 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόψαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση Του αρμόδιου
οργάνου) σύμψωναμετους όρουςτου νόμου.

Στον οικονομικό ψορέα Που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόΦαση του
αποψαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιτπικά, οιπαρακάτω κυρώσεις:

cτ) υλική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί a προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων48
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσψυγή κατά των αποψάσεων που επιβάλλουν oz βάρος του κυρώσεις,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόψασης. Επί της προσψυγής, αττοψασίζειτο αρμόδιο αττοψαινόμενο όργανο. ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου’

Η εν λόγω απόψαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε ψύσεως διοικητική προσψνγή.

~ Άρθρο 203 Ζουν. 4412/2016
~ Άρθρο 205 του ν. 44ι2/2οιό
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LI Χρόνος παράδοσης έργου

6.1.1. 0 cτνάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο εντός έξι (6) μηνών από Την υπογραψή της
σύμβασης.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβαττκός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτcτσης ή, εάν
λήξει ο παραrαθείς, κατά την V.A. 2123/38/01 Του YEN (ΦΕΚ B’ 1439) χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.2 Παραλαβή έργου

62,1. Η παραλαβή του έργου yίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου
σύμψωνα μετην παρούσα διακήρυξη.

Η επιτροπή παραλαβής, συντάσσειπρωτόκολλο που κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης .

ΜΕΡΟΣ Α. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΓΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ THE ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Πεοινραώή των υπησεσιών καιτης λειτσυονίας της Α.Α. Η Κύρια δραστηριότητα του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Σύρου είναι η οργάνωση και η λειτουργία Των λιμένων της αρμοδιότητάς της με
σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επιβατών, πλοίων και ψορτιών. Για την
επίτευξη Των παραπάνω το Δ.Λ.Τ.Σ. ψροντίζει ώστε να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι υφιστάμενες
λιμενικές υποδομές και προωθεί την κατασκευή νέων υποδομών όπου κρίνεται αναγκαίο. Παρέχει
υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, και Φορτίων! Τέλος, είναι υπεύθυνο
για την εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ποχοι ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πεοινσαώή των αναγκών της Α.Α. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανέλκυση και απομάκρυνση από την
περιοχή λιμένα Κορησσίας Κέας του ναυαγίου του πλοίου DORDUNCU, δεξαμενόπλοιου, μήκους 43
μέτρων, πλάτους 7 μέτρων, ΚΟΧ 283, κατασκευασμένου από Χάλυβα. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά
προσέγγιση και με κάθε επιψύλαξη ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και λοιπά στοιχεία του ναυαγίου
Στοιχεία ωοιμότητας της Σύμβασης Με την υπ’ αρ. 1/11.5.2020 από~αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
άρθρου Θ ν. 2381/2001 διαπιστώθηκε έτι το Δ/Ξ DORDUNCU που βρίσκεται ημιβυθισμένο πλησίον
προσήνεμου μύλου λιμένα Κορησσίας ν. Κέας αποτελεί ναυάγιο κατά την έννοια του άρθρου Ι Παρ. Ι ν.
2881/2001, ότι αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσυτλdϊα στην Περιοχή του λιμένα Κορησσίας Κέας και απειλεί
να προσβάλλει το περιβάλλον με τυχόν περαιτέρω βύθισή του, ώστε πρέπει να ληψθούν τα μέτρα που
ορίζει το άρθρο 2 ν. 2881/2001, Με την ί&α απόφαση κρίθηκε ότι είναι απρόσψορη και ασύμψορη η
ανέλκυση του ναυαγίου από το ΔΛΤ Σύρου, και αποψασίστηκε η κίνηση της διαδικασίας εκποίησής του με
πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμψωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 ν. 2881/2001, αψού πρώτα κληθεί ο κύριός του
να το ανελκύσει και απομακρύνει, όπως έχει ή κατά τμήματα ή, να το μετατοπίσει ή καταστρέψει ή με
οποιονδήποτε τρόπο εξουδετερώσει, σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός προθεσμίας ενός (1)
μηνός από Την σχετική πρόσκλησή του σύμψωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 v.2831/2001. Επίσης κρίθηκε
ότι από την αναβολή της ανέλκυσης και εξουδετέρωσης του ναυαγίου προκαλείται κίνδυνος στην
ασφάλεια των εγκαταστάσεων του λιμένα Κορησσίας και απειλείται προσβολή του θαλασσίου
περιβάλλοντος από την ιιεριιιιέικιι βύθιιιή ιου, συνεπώς πρέπει να γίνουν αμέσως σι απαραίτητες
ενέργειες για την ανέλκυση και εξουδετέρωση Του ναυαγίου, σύμφωνα μετην παρ. 9 του άρθρου 2 ν.
2881(2001. Δεδομένου ότι ο κύριος του ναυαγίου δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, αποψασίοτηκε να
επιδοθεί πρόσκληση στον Εισαγγελέα Αθηνών, στην περιψέρεια του οποίου βρίσκεται το ναυάγιο, και η
Ιδια πρόσκληση να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας ευρείας κυκλοψορίας για την
ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την τελευταία
δημοσίευση. Η πρόσκληση Προς τον Κύριο του ναυαγίου vii ανελκύσει και απομακρύνει αυτό επιδόθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την 22/5/2020, όπως προκύπτει από το 1159β/22.S.2020
αποδευνττ.κό επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ηλία Δεδούση. Την ίδια μέρα, 22/5/2020, η πρόσκληση
δημοσιεύθηκε στις εψημερίδες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ. Με την 104/11.8.2020 με
ΑΔΑ: 66Ξ40Ρ1ι10_51’Σ απόφαση του MT Σύρου αποψασίστηκε η εκποίηση του ναυαγίου με πλειοδοτικό
διαγωνισμό που Θα ελάμβανε χώρα την 30.09.2020, έναντι ελαχίστου προσψερομένου τιμήματος € Ι και
Εγκρίθηκε η σχετική Διακήρυξη. Την καθορισθείσα ημερομηνία εκποίησης δεν εμψανίστηκαν πλειοδότες
και ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Ήδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 και σύμφωνα με την
από 11/5/2020 απόψαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θα πρέπει να ληψθούν άμεσα μέτρα για την
εξουδετέρωση του ναυαγίου και δη με τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται Τα κατωτέρω:

Υποβολή πλήρους μελέτης, στην οποία Θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία
εκτέλεσης των εργασυbν, ανα~έροντας τα μέσα που Θα χρησιμοποιηθούν και το προσωπικό.
Εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών γιατην ασψαλή ανέλκυση και απομάκρυνση
του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου από την περιοχή λιμένα Κορησσίας Κέας, σε οποιαδήποτε
κατάσταση και αν βρίσκεται με μέσα και προσωπικό του αναδόχου.
Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρύπανσης από
τις εργασίες ανέλκυσης και απομάκρυνσης καθώς και για την ασψάλεια της ναυσιπλοΐας.
Διενέργεια όλων των απαιτούμενων εργασιών για την απομάκρυνση τυχόν στερεών ή
πετρελαισειδών αποβλήτων σύμψωνα μετην ισχύουσα νομοθεσία.
Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ατυχημάτων και ζημιών από
τις εργασίες ανέλκυσης και απομάκρυνσης.
Κατάρτιση καταλόγου επικίν5υνων υλικών στον οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον τα επικίνδυνα
υλικά που αναψέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ, 1237j’2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου, 2013, για την ανακύκλωση πλοίων και
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ και υποβολή
τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο MT Σύρου,
Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από πετρελαισειδή κατάλοιπα Και
απορρίμματα οποιασδήποτε μορψής, που τυχόν διασκορπιοτούν, οπουδήποτε βρίσκονται αυτά
(σε βυθό, επιψάνεια Θαλάσσης, παραλία ή κρηπίδωμα), συλλογή τους, μεταψορά τους Και τελική
διάθεση με νόμιμο ;ιεριβαλλυνιικά ιρόιιυ.
Τελική διάθεση του ναυαγίου και των τυχόν πετρελαιοειδών καταλοίπων. Περιγραψή χρόνου,
τρόπου και τόπου νόμιμης τελικής διάθεσης του επικίνδυνου και επιβλαβσύς πλοίου και των
τυχόν καταλοίπων αυτού.
Βιντεοοxόπηση των εργασιών και παράδοση υλικού βιντεοσκόπησης στο MT Σύρου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ— ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
0 ανάδοχος οψείλει να προβεί με δική του ευθύνη, δαπάνες Και έξοδα σε κάθε νόμιμη ενέργεια
για την απομάκρυνση του ναυαγίου από την περιοχή του λιμένα Κορησαίας Κέας’ ή την
εξουδετέρωσή του με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση
των εργασιών αυτών όπως άδειες ανέλκυσης, καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες
ρυμούλκησης, gas frοο~ εξαγωγής και μεταψοράς τυχόν αποκομμένων τμημάτων του πλοίου,
μυοκτονίας, άντλησης και παράδοσης πετρελαιοεώών καταλοίπων καθώς και απορριμμάτων,
πριν από την έναρξη των εργασιών, από Λιμενικές ή άλλες Αρχές~ Θα εκδοθούν, εψόσον
απαιτούνται, με ευθύνη και δαπάνεςτου αναδόχου.
0 ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός ή τυχόν τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και
για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου καιότι Θα
τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασψαλιστικής νομοθεσίας.
0 ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, Ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή
ζημιά, απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΔΛΤ
Σύρου για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες Θα προέλθουν από δικές του ή των
προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αψορμής
αυτών ως και από οποιαδήποτε αιτία Και τυχόν χερσαία, Θαλάσσια ή ατμοσψαιρική ρύπανση και
υποχρεούται να ασψαλίσει το υπό εκτέλεση έργο, ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και
τυχόν ρύπανση, σύμψωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Το MT Σύρου δεν ψέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή ατυχήματα που είναι δυνατόν να
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιουσδήποτε τρίτους Κατά την εκτέλεση των
εργασιών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ακόμα, το MT Σύρου δεν Φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
κλοπές υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οψείλει να
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μεριμνήσει νια την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξή τους. Επίσης, το ΔΑΤ Σύρου δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που Θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή Και
αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κλπ.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ντι επισκεφθούν το λιμένα Κορησσίας, κατόπιν συνεννόησης με το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και το MT Σύρου, προκειμένου να εκτιμήσουν σι ίδιοι το προς
ανέλκυση και απομάκρυνση ναυάγιο.

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται μετην προσψορά Τους να υποβάλουν πλήρη μελέτη, στην οποία
Θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών, αναψέροντας
τα μέσαπου Θα χρησιμοποιήσουν καιτο Προσωπικό.

- Οι συμμετέχοντες Θα πρέπει ντι διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ’ ελάχιστο εξοπλισμό, είτε
ιδιόκτητα, είτε εξασφαλισμένο με συμψωνητικά, ο οποίος Θα ανταποκρίνεται στη μελέτη που Θα
καταθέσουν.

- Οι συμμετέχοντες Θα πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό — είτε σε συμφωνία Είτε δικό
τους — για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης και απομάκρυνσης του ναυαγίου, σύμψωνα και
με τη μελέτη που Θα καταθέσουν.

- Οι συμμετέχοντες Θα πρέπει να εξασψαλίσουν έτι υψίστανται σε ισχύ, Κατά TO χρόνο εκτέλεσης
των αντίστοιχων εργασιών, ύλες σι άδειες, που αψορούν τη συλλογή, μεταψορά, διάθεση,
αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση μετάVιων, σύμψωνα με Το N. 1650/1936 και την ΚίΑ
50910/2727/2003, χωριστά για κάθε περιφέρεια από την οποία Θα διέλθουν τα υλικά, ή
πανελλαδική άδεια σε ισχύ.

Ομάδα ‘Εργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης Ο ανάδοχος Θα πρέπει να αναψέρει στη μελέτη τη
σύνθεση της Ομάδας ‘Εργου και ντι επισυνάπτει στη μελέτη αναλυτικά βιογραψικά σημειώματα των
στελεχών της Ομάδας Έργου. Τα στελέχη της Ομάδας ‘Εργου Θα πρέπει να συνεργάζονται συστηματικά με
τα αρμόδιαστελέχητου ΔΛΤΣύρου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος Θα πρέπει να προσκομίσει ασψαλιοτήριο συμβόλαιο
για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (500.000 έ) ανά γεγονός το οποίο Θα περιλαμβάνει
απαραιτήτως τις κάτωθι καλύιβεις: ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (συμπεριλαμΒανομένων
στους τρίτους του Ελληνικού Δημοσίου και Του ΔΑ’ Σύρου) για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες,
δηλαδή ζημίες σεπεριουσιακάαγαΘάτρίτων και ασφάλιση δυτών.
Διάρκεια σύμόασης-Χρόνοιπαράδοσης
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης καθορίζεται σε έξι (6) μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται ντι καταθέσει
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραψή της
σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ B. DIKONOMIKO ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 35.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (20.400€)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΊΙ-ΤΕΥΔ __________________

Σύρος, 29/03/2021

Η Πρόεδρος

Δημοτικού Λιμενικοά Ταμείου Σύρου

Κανδιώ Μαραγκού
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