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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τροποποιητικό Τεύχος ∆ιακήρυξης αριθµ. 01/2016
(όπως αυτή τροποποιήθηκε βάσει της υπ’αριθµ. 210/2016 απόφασης της Ο.Ε. της
Π.∆.Μ.)
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές και
κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ)Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων

Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους και κατά 25% από
Εθνικούς Πόρους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά, 17/2/2016
Αρ. Πρωτ: 20827/231

Ταχ. ∆/νση : ∆ιοικητήριο
Πληροφορίες για τη διενέργεια : Κ. Κυριακίδου
Τηλέφωνο: 2467350325
E-mail: d.te@kastoria.pdm.gov.gr
Πληροφορίες για τους όρους:Κ. Κυριακίδου
Τηλέφωνο: 2467350325
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/2016

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοιχτός
∆ιαγωνισµός

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠ/ΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
(Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α)Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης
ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
60.000,00 ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 75% από
Ευρωπαϊκούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς
Πόρους

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµικής
άποψης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως αυτός
τροποποιήθηκε- συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα
2. το Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ,
3. του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»,
4. το άρθρο 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις»,
5. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
6. το Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις»,
7. το Ν.4109/13 (ΦΕΚ 16/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων
του ∆ηµοσίου…..και άλλες διατάξεις»,
8. το Ν.4219/13 (ΦΕΚ 269/Α΄) «Κύρωση των συµφωνιών τροποποίησης των
συµβάσεων…..και ρύθµισης συναφών θεµάτων»,
9.

το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα …..και
λοιπές ρυθµίσεις»,

10. το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
11. το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,
12. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του Ν.4210/13
(Φ.Ε.Κ. 254/Α'/21-11-2013).
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13. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
14. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α') περί συµπλήρωσης του Π.∆. 118/07
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 10).
15. το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο
ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
16. Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»
17. το Ν. 4205/13 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων… και άλλες
διατάξεις».
18. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
19. το Π.∆ 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ
239/Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 271/2011 απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 877/21-3-2012
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 939/Β΄),
20. το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ως προς
τις διατηρούµενες διατάξεις του,

21. τη µε αρ.Ε.Γ.οικ.107/14 (ΦΕΚ 181Β/31-01-2014) Απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων µε την οποία έλαβε χώρα η έγκριση του σχεδίου διαχείρισης
για το υδατικό διαµέρισµα 09 της ∆υτικής Μακεδονίας σε εφαρµογή της
οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ,
22. τη µε αρ.πρωτ. 4365/20-10-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 4 (Απόφαση 294/2014
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε θέµα «Τήρηση
διατυπώσεων δηµοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων»,
23. Την αριθµ.14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «∆ιαχείριση
Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
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24. Την εξειδίκευση οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την
επιλεξιµότητα των δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των
Επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
25. Την έγκριση υλοποίησης του έργου «Greece / Albania Energy Tourism» µε το
ακρωνύµιο G.AL.E.T και την έγκριση της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης
µε τίτλο «Υλοποίηση διασυνοριακού έργου «ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013,
Ενέργεια και Τουρισµός - G.AL.E.T.» από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής
Μακεδονίας (Α∆Α: ΩΛΠ77ΛΨ-ΟΧΝ).
26. Την έγκριση του έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism του IPA
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013» το οποίο έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 305/8 µε
Προϋπολογισµό
268.205,88€
και
µε
Κωδικό
αριθµό
έργου
Π∆Ε2014ΕΠ30580010
27. Το συµφωνητικό συνεργασίας (3-10-2014) «Partnership Agreement» (A4-2.18) µεταξύ του επικεφαλής εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και των υπολοίπων
Ελλήνων εταίρων (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΚΑΠΕ, ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ)
28. Την προγραµµατική σύµβαση (28-5-2015) µεταξύ Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, ∆ήµου Καστοριάς και ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρίας Παραγωγής
Αδρανών Υλικών ∆ήµου Καστοριάς & Αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ήµου
«ΜΑΚΕ∆ΝΟΣ Α.Ε» µε τίτλο «Υλοποίηση διασυνοριακού έργου ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013- Ενέργεια και Τουρισµός – G.AL.E.T».
29. Τη µε αρ. πρωτ. 22277/862/3-3-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής
Μακεδονίας µε θέµα «Ανάθεση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την
υλοποίηση του έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism του IPA
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013» (Α∆Α: 7∆ΖΤ7ΛΨ-Η58)
30. Τη µε αριθµό 2202/15 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας του Πρακτικού της 47ης Συνεδρίαση της
(Α∆Α:ΩΤΝΞ7ΛΨ-Ρ∆Φ),
31. Την µε αριθ. 120314/2272/01-10-2015 Απόφαση του ∆/ντη της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
32. Την µε αριθµ. 210/11-2-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας του Πρακτικού της 6ης Συνεδρίασης µε το οποίο
εγκρίθηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µε
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (Α∆Α 6ΛΙΧ7ΛΨ-818).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε Ευρώ,
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
και αντικείµενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη.
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η εν λόγω προµήθεια είναι ενταγµένη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής
Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» το οποίο έχει εγγραφεί στην
ΣΑΕΠ 305/8 µε Προϋπολογισµό 268.205,88€ και µε Κωδικό αριθµό έργου Π∆Ε
2014ΕΠ30580010 ενω η υλοποίηση θα γίνει µε τη συγχρηµατοδότηση Ευρωπαϊκών
(75%) και Εθνικών Πόρων (25%).
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ - Α/Α Συστήµατος 20228)
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
προθεσµία τουλάχιστον 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης µετάθεσης της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του Π.∆. 118/2007. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς
φορείς
ηλεκτρονικά,
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγηµένη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί
ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Στο πλαίσιο αυτό, τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού µέσω
της ηλεκτρονικής ανάρτησης της Προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς και χρήσης κάθε
άλλου πρόσφορου µέσου δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 10 της
ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των
προσφορών και δικαιολογητικών συµµετοχής και κατακύρωσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρ.11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.
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∆ιαδικτυακός
τόπος
υποβολής
προσφοράς

www.promitheus.
gov.gr

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
περίληψης
της
∆ιακήρυξης
στο Τεύχος
∆ιακυρήξεων
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΦΕΚ) /
Ανακοίνωσης
µετάθεσης
ηµεροµηνίας

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
περίληψης
της
∆ιακήρυξης
στη
∆ιαδικτυακή
πύλη του
ΕΣΗ∆ΗΣ /
Ανακοίνωσης
µετάθεσης
ηµεροµηνίας

29-01-2016

29-01-2016

19-2-2016

19-2-2016

Ηµεροµηνία
και ώρα
έναρξης
υποβολής
προσφορών
µετά την
ανακοίνωση

Καταληκτική
ηµεροµηνία
και ώρα
υποβολής
προσφορών

19-02-2016 και
ώρα 14.00 µ.µ.

22-03-2016 και
ώρα 15.00 µ.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνεται οπώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του
τεύχους της εν λόγω διακύρηξης.
Η διάθεση των τευχών του ∆ιαγωνισµού θα γίνεται µέσω του διαδικτυακού
τόπου της (επίσηµη ιστοσελίδα) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
(kastoria.pdm.gov.gr) από τον ιστότοπο των υπηρεσιών της Π.Ε. και δη της ∆/νσης
Τεχνικών Έργωνη οποία στεγάζεται στο 3ο όροφο του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου
Καστοριάς.
Η παρούσα απόφαση και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής, τα οποία και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, θα είναι αναρτηµένα στον Πίνακα
Ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού δηλαδή
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανακοίνωσης µετάθεσης ηµεροµηνίας µε
τροποποίηση των όρων στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων µέχρι και
την ηµέρα διενέργειας του, για ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση προς όλους τους
ενδιαφερόµενους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό.
Η ανακοίνωση µετάθεσης της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µε ταυτόχρονη
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τροποποίηση των όρων θα δηµοσιευθεί:
- Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
- Σε µία (1) τοπική εφηµερίδα και σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας
- Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
- Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ)
- στο διαδικτυακό τόπο (επίσηµη ιστοσελίδα) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
(kastoria.pdm.gov.gr) στον οποίο θα αναρτηθεί και η διακήρυξη του διαγωνισµού όπως
και
- Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆ΗΣ.
Στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές δύναται να παρασχεθούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού εφόσον αυτές ζητηθούν
εγκαίρως. Η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού υποχρεούται να παράσχει τις
σχετικές πληροφορίες το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία
που έχει ορισθεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών. Τα σχετικά
αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν τα σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων που θα πρέπει να
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα που υποβάλλονται ετεροχρονισµένα δεν
διεκπεραιώνονται. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του εν
λόγω διαγωνισµού φαίνονται στα συνηµµένα παραρτήµατα που αποτελούν και
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης
και τυχόν ανακοινώσεων που απαιτούνται βαρύνουν τον ανάδοχο και καταβάλλονται
από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας

Σωτήριος Αδαµόπουλος

Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνηµµένα:
∆ιακήρυξη:
Μέρος Α΄: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Μέρος Β΄: Τεχνική Περιγραφή
Μέρος Γ΄: Πίνακας Συµµόρφωσης
Μέρος ∆΄: Οικονοµική Προσφορά
Παράρτηµα απαρτιζόµενο από:
1. Σχέδιο εγγυητικής συµµετοχής.
2. Σχέδιο εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
3. Σχέδιο εγγυητικής καλής λειτουργίας.
4. Σχέδιο Σύµβασης µε συνηµµένες τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(όπως αυτή τροποποιήθηκε βάσει της υπ’αριθµ. 210/2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.∆.Μ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων

ΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ :
Α) Σύστηµα (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικά ποδήλατα
Γ) Βάση στάθµευσης συµβατικών ποδηλάτων
∆) Συµβατικά ποδήλατα
Τύπος διαγωνισµού: Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός
Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 60.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Χρηµατοδότηση:

Το έργο χρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και
από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράµµατος GreeceAlbania- Energy Tourism- G.AL.E.T του IPA του
Ευρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013 (75% από Ευρωπαϊκούς πόρους & 25%
από Εθνικούς Πόρους)
Προυπολογισµός που βαρύνει:
Κωδικός ΣΑΕΠ305/8
Κωδικός Πράξης 2014ΕΠ30580010
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ηµοσίευσης σε Ελληνικές Εφηµερίδες
η

1 Ηµερήσια οικονοµική: 19/02/2016
2η Ηµερήσια οικονοµική: 19/02/2016
1η Τοπική: 19/02/2016

∆ηµοσίευση στο ΦΕΚ
19/02/2016

Αποστολής στα επιµελητήρια
19/02/2016

Ανάρτησης στην ιστοσελίδα της
Π.Ε.Καστοριας (www.Kastoria.gr)
19/02/2016

Ανάρτηση στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
19/02/2016

Ανάρτηση στη διαδικτυκή πύλη
www.promitheus.gov.gr του

Ανάρτηση στη διαδικτυκή πύλη
www.promitheus.gov.gr

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

του ΚΗΜ∆ΗΣ

19/02/2016

19/02/2016
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Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο εξής η
(Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό,
προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων»
σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Η χρηµατοδότηση της παραπάνω προµήθειας θα γίνει από το ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα IPA
«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», θεµατικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιµη ανάπτυξη του
περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως µέρος του Μέτρου 2.1 :
Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, σε ποσοστό 75,00%
ενώ το υπόλοιπο 25,00% θα καλυφθεί από Eθνικούς πόρους.
Άρθρο 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Αναθέτουσα Αρχή
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καστοριάς.
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
Αρµόδιοι Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Κα Καλλιόπη Κυριακίδου τηλ.επικ. 2467350325
Αρµόδιοι Σύνταξης της ∆ιακήρυξης
Κα Καλλιόπη Κυριακίδου
Προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη, η οποία αποτελείται από:
το Μέρος Α': Γενικοί και Ειδικοί Όροι,
το Μέρος Β': Τεχνική Περιγραφή,
το Μέρος Γ': Πίνακας Συµµόρφωσης &
το Μέρος ∆':Οικονοµική Προσφορά
και το Παράρτηµα στο οποίο περιλαµβάνονται σχέδια Εγγυητικών Επιστολών καθώς και
σχέδιο Συµβάσεως για την εν λόγω προµήθεια.
2.6

Έργο

Αντικείµενο του έργου αποτελεί η προµήθεια και εγκατάσταση
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β' µε τίτλο «Τεχνική Περιγραφή» της
παρούσας προκήρυξης.
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2.7

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
Το µε τις κείµενες διατάξεις αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό
και θα λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα αναφορικά µε τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης τηρουµένων των οριζοµένων από το ισχύον
σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο (πιστοποίηση των χρηστών του συστήµατος κτλ).

2.8

Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή οµάδα
προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη
Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.

2.9

Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο
τον Προσφέροντα, που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του ή σε
περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα
µέλη της ένωσης.

2.10

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας
της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.

2.11

Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή,
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

2.12

Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του
έργου στον Ανάδοχο.

2.13

Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

2.14

Προϋπολογισµός του έργου
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την υλοποίηση του
προκηρυσσόµενου έργου.

2.15

Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

2.16

Επιτροπή Παραλαβής
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Το µε τις κείµενες διατάξεις αρµόδιο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της
Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό και θα λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα αναφορικά µε τη λειτουργία
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης τηρουµένων των οριζοµένων από το ισχύον
σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο.
Σηµείωση: Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων
τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της
Προκήρυξης.
Άρθρο 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε
τις διατάξεις:
1. του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄)«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις»,
2. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
3. το Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
4. του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»,
5. του Ν.4024/11 (ΦΕΚ226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο
…..δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»,
6. του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του
Ν.4093/12, ….και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
7. του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α΄) και το
Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α΄) και ισχύει σήµερα,
8. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000,
9. του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
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Συµβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και ισχύει,
10. του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 2012/Α) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµού πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015»,
11. του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,
12. του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», 16. το Ν. 4205/13 (ΦΕΚ 242/Α)
«Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων… και άλλες διατάξεις»
13. του Ν.3801/04-09-2009 (ΦΕΚ Α΄163) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης», άρθρο 46 «πληρωµή
δαπάνης δηµοσίευσης»,
14. του Ν.4250/26-04-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα …..και λοιπές ρυθµίσεις»,
15. του Π.∆.146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ
239/Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 271/2011 απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 877/21-32012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»
(ΦΕΚ 939/Β΄),
16. του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ως
προς τις διατηρούµενες διατάξεις του,
17. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
18. της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/Α/18-12-2012)
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας»,
19. της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237/Α/05-12-2012)» Ρυθµίσεις
κατεπείγοντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών …..και άλλες διατάξεις» η οποία
κυρώθηκε µε το Ν.4111/13 ,
20. της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»,
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21. της ΚΥΑ µε αρ. πρωτ.
περιβαλλοντικών όρων,

ΕΥΠΕ

145724/20-10-2005

περί

έγκρισης

22. της µε αριθµό 12179/11-07-14 Υ.Α. (ΦΕΚ 1893/Β΄) µε θέµα «Καθορισµός
ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου»,
23. τη µε αρ.πρωτ. 4365/20-10-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 4 (Απόφαση 294/2014
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε θέµα «Τήρηση
διατυπώσεων δηµοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων»,
24. της
µε
αριθµ.1500/28-01-2011
Απόφαση
Υπουργού
Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’
αριθµ.16820/02-09-2010 ΚΥΑ»,
25. της µε αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ.πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-092009, 28020/ΕΥΘΥ1212/30-06-2010 και 5058/ΕΥΘΥ 138/13-02-2013
Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει σήµερα,
26. της µε αριθµ.2/51557/0026 /17-09-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1209/Β) «Περί καθορισµού
επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων»,
27. της µε αριθµ.35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β΄) Υ.Α. «Αύξηση των χρηµατικών
πόρων του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων»,
28. της Εγκυκλίου Π1/273/07-02-2011 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
ΥΠΟΙΑΝ,
29. της Εγκυκλίου 17 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (αρ.πρωτ.∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010)
«Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και καλής
εκτέλεσης»,
30. της Εγκυκλίου Ε 17 του 2013 της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού &
Κωδικοποίησης (∆17) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα «Λειτουργία του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ)»,
31. της Εγκυκλίου 1 του 2013 της ∆/νσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου µε θέµα «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ)»,
32. της Εγκυκλίου µε αρ.πρωτ. 47324/ΕΥΘΥ2027/20-10-10 µε θέµα «Έκδοση
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη
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δηµοσίων συµβάσεων»,
33. του µε αρ.πρωτ.47324/ΕΥΘΥ/2027/20-10-10 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας
Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Έκδοση Ν.3886/10 (ΦΕΚ173/Α΄) περί
δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων»,
34. του µε αρ.πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-11 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των
µελών τους µε κλήρωση (άρθρο 26 του Ν.4024/11)»,
35. του µε αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/07-11-11 (ΦΕΚ2540/Β΄) «∆ιενέργεια
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό των µελών των συλλογικών
οργάνων…..παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
36. Την έγκριση υλοποίησης του έργου «Greece / Albania Energy Tourism» µε το
ακρωνύµιο G.AL.E.T και την έγκριση της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης
µε τίτλο «Υλοποίηση διασυνοριακού έργου «ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013,
Ενέργεια και Τουρισµός - G.AL.E.T.» από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής
Μακεδονίας (Α∆Α: ΩΛΠ77ΛΨ-ΟΧΝ).
37. Την έγκριση του έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism του IPA
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013» το οποίο έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 305/8 µε
Προϋπολογισµό 268205,88 € και µε Κωδικό αριθµό έργου Π∆Ε
2014ΕΠ30580010
38. Το συµφωνητικό συνεργασίας (3-10-2014) «Partnership Agreement» (A4-2.18) µεταξύ του επικεφαλής εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και των υπολοίπων
Ελλήνων εταίρων (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΚΑΠΕ, ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ)
39. Την προγραµµατική σύµβαση (28-5-2015) µεταξύ Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, ∆ήµου Καστοριάς και ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρίας Παραγωγής
Αδρανών Υλικών ∆ήµου Καστοριάς & Αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ήµου
«ΜΑΚΕ∆ΝΟΣ Α.Ε» µε τίτλο «Υλοποίηση διασυνοριακού έργου ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013- Ενέργεια και Τουρισµός – G.AL.E.T».
40. Τη µε αρ. πρωτ. 22277/862/3-3-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής
Μακεδονίας µε θέµα «Ανάθεση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την
υλοποίηση του έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism του IPA
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «ΕλλάδαΑλβανία 2007-2013» (Α∆Α: 7∆ΖΤ7ΛΨ-Η58)
41. Τη µε αριθµό 2202/15 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας του Πρακτικού της 47ης Συνεδρίαση της
(Α∆Α:ΩΤΝΞ7ΛΨ-Ρ∆Φ),
42. Την µε αριθ. 120314/2272/1-10-2015 Απόφαση του ∆/ντη της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων µε την οποία εγκρίθηκε η οριστική µελέτη του έργου.
43. Τη µε αριθµό 210/11-2-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας του Πρακτικού της 6ης Συνεδρίαση της (Α∆Α
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6ΛΙΧ7ΛΨ-818).

Άρθρο 4. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος από τους οικονοµικούς
φορείς, σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία δηλαδή τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173
Α') περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε σκοπό την
εναρµόνιση µε την οδηγία 2007/66/Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου όπως αυτή
τροποποιήθηκε από το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α΄) και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής µετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής
διαγωνισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη ρητή ή τη σιωπηλή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Για το
παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί µέχρι τη πρώτη συζήτηση
της υποθέσεως, παράβολο ύψους 600,00 ευρώ (δηλαδή του 1% της προυπολογισθείσας αξίας
του υπό προµήθεια είδους περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Για την είσπραξη του παραβόλου εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτιρίων
(ΤΑΧ∆ΙΚ) και υπέρ του ∆ηµοσίου σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους
αντιστοίχως το οποίο κατανέµεται σε δυο αντίστοιχα ΚΑΕ µε τη διαδικασία που ορίζεται από
το ΤAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Σχετικά µε την εν λόγω κατάθεση παραβόλου
αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf από τους πιστοποιηµένους
οικονοµικούς φορείς – χρήστες και προσκοµίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική του υποβολή ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) και της
Υπουργικής Απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄)
όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των τηρούµενων
διαδικασιών για τους ΟΤΑ Β΄βαθµού.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η
προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης, εκτός εάν µε τη προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα
αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά µέσα και η τηλεµοιοτυπία, µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως
ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει τη πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός εάν
ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του
Ν.3886/10.

Άρθρο 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
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Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού- Παροχή διευκρινίσεων
Στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές δύναται να παρασχεθούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού εφόσον αυτές ζητηθούν εγκαίρως. Η
υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού υποχρεούται να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες το
αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί ως
καταληκτική για την υποβολή των προσφορών. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο σε µορφή pdf µε το κείµενο των ερωτηµάτων που θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Αιτήµατα που υποβάλλονται ετεροχρονισµένα δεν διεκπεραιώνονται όµοιως δεν
διεκπεραιώνονται αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει ηλεκτρονικά ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος. Οι
διευκρινίσεις θα διατίθενται συγκεντρωτικά και στο σχετικό ιστότοπο της Αναθέτουσας
Αρχής.
Τα ερωτήµατα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην ελληνική
γλώσσα, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα
απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω
προδιαγεγραµµένο.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ 1317/Β΄) και αυτών της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄).
Η διάθεση των τευχών του ∆ιαγωνισµού θα γίνεται µέσω του διαδικτυακού τόπου (επίσηµη
ιστοσελίδα) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (www.kastoria.gr ) από τον ιστότοπο
των υπηρεσιών της Π.Ε. και δη από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων. Η εν λόγω διακήρυξη θα
είναι διαθέσιµη και από τη διαδικτυκή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ 1317/Β΄) και αυτών της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄).
Άρθρο 6. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συτήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο
∆ιαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη,
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013,
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στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013και συµπληρωµατικά στο Π.∆ . 118/2007,
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει στοιχεία που απαιτούνται, εφόσον πρώτα
εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση που προβλέπεται ως κάτωθι:
6.1 Προαπαιτούµενα συµµετοχής στο διαγωνισµό και διαδικασία εγγραφής στο
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγηµένη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε .Σ.Η .∆. Η .Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία:
1 . Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες αιτούνται µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από το
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούµενοι ως
εξής:
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (ονόµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που τους έχουν αποδοθεί από το σύστηµα ΤAXIS Net της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή
εγκρίνεται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες των κρατών -µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιούνται µε τη χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται αποστέλλοντας στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου:
Είτε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/89 όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά
υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆ .
60/2007 (Παραρτήµατα ΙΧΒ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών) και
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος -µέλος εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, µε το οποίο να δηλώνεται /αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό
υποβάλλεται σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
ηλεκτρονικά αλλά και εγγράφως (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή του.

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς - υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τη
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χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούµενης από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής.
2 . Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµά του εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
6.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες µέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 4/3/2016 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά»,
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν
προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
6.3 ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των ισχυουσών για τους ΟΤΑ Β΄βαθµού διαδικασιών.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
•

•
•
•
•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει οριστεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
(υπο)φακέλων των προσφορών.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες
χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων
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δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
Άρθρο 7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό τηρουµένων των προϋποθέσεων της
παραγράφου 6.1 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης έχουν:
1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Οι συνεταιρισµοί αλλά και οι
3. ενώσεις/κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
∆ηλαδή, δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που δραστηριοποιούνται στο
αντικείµενο της υπό ανάθεσης προµήθειας και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη - µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε
το Ν. 2513/97(ΦΕΚ 139/Α/27-6-97). ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης, τα νοµικά
πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους - µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή
κράτους - µέλους που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή
την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
•

Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε
προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση.

•

Υποβολή επιστολής προθέσεως συµµετοχής της ένωσης στο Έργο, από όλα τα µέλη
αυτής. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, το
ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της Ένωσης σε αυτήν, καθώς και η ποσότητα
ειδών ή το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί κάθε µέλος, στο πλαίσιο
της υλοποίησης της προµήθειας. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλα τα µέλη που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.

•

Ορισµό αντίκλητου προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από
την Αναθέτουσα Αρχή για λογαρισµό της «ένωσης» στο πλαίσιο της παρούσας
προκήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της
εκπροσώπησης και δήλωση της «ένωσης» ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την
εν λόγω διαδικασία.

•

Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες, κατ'
εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης ή σε τρίτες χώρες που
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έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Για την υποβολή µιας προσφοράς οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν
οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα
κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή εάν
της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος
της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε
περίπτωση που εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία,
συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε
το ίδιο συµβατικό τίµηµα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Οι κοινοπραξίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους
ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής των ενώσεων προσώπων.
Κάθε προσφέρων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει ως υποψήφιος
ανάδοχος σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν,
αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται
από τον διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς
στην οποία συµµετέχουν.
7.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις Συµµετοχής όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στη παράγραφο 7.1 του παρόντος.
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου, µε
απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε
περίπτωση που η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο
τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό
διάστηµα.
Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου
Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις.
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
Κάθε υποψήφιος που
• υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, για δωροδοκία, για απάτη, για
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για υπεξαίρεση,
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για εκβιασµό, για πλαστογραφία, για ψευδορκία, για δόλια χρεωκοπία.
•

Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

•

Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη
από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.

•

Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για
αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.

•

∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη
ελληνική νοµοθεσία.

•

∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την
πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία.

•

Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του
ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

•

Όσοι είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του
παρόντος διαγωνισµού ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
αυτών.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστηµένα σε κράτη- µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή δε δικαιούνται να συµµετέχουν στο
διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι
εγκατεστηµένα και οι οποίες δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν
συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.
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Άρθρο 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε Υποψήφιος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά του, εγκαίρως και
προσηκόντως, στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά», µε ποινή αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό, τα παρακάτω αναφερόµενα
δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου .pdf. τα οποία και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
1. Εγγύηση Συµµετοχής Οι Προσφέροντες σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο
157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄) και την παράγραφο 1.2.3. του άρθρου 11 της
ΥΑΠ1/2390/13 οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, εκτός του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό
εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (975,61 ευρώ). Η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής
του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, η πρωτότυπη, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σχέδιο της Εγγύησης Συµµετοχής περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της εν λόγω
προκήρυξης ενώ η εγγύηση συµµετοχής πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο, µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4)
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης
της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει
αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σε σχέση µε τα οριζόµενα από το τεύχος της παρούσας
διακήρυξης δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα απαιτούµενα από τη παρούσα διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της
σύµβασης. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α΄) και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Σε περιπτώσεις Ενώσεων
Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισµα των εγγυητικών των µελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας, θα ισούται µε το ανωτέρω ποσό και θα κατανέµεται στα µέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν και θα
περιλαµβάνει τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της
Ένωσης ή της κοινοπραξίας. Η εγγυητική επιστολή θα ελεγχθεί ως προς τη
γνησιότητα της µε αναλογική εφαρµογή της Εγκυκλίου ∆17γ/9/154/ΦΝ437/10 του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Οι εγγυητικές επιστολές θα
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επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε περίπτωση ακύρωσης της
διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις
ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ
και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος,
εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το
διαγωνιζόµενο.
2. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)
όπως εκάστοτε ισχύει του διαγωνιζόµενου ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του ∆ιαγωνισµού.
3. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) όπως
εκάστοτε ισχύει στην οποία:
θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και η διαδικασία ανάθεσης στον οποίο
συµµετέχουν, θα δηλώνουν ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήµατα του άρθρου 43 του Π. . 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), ήτοι :
o Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
o ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
o Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
o Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων
από τις παράνοµες δραστηριότητες.
 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
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διαγωνισµού.
 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
 ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση σε
σφραγισµένο φάκελο των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης κατά το στάδιο της κατακύρωσης καθώς και του
άρθρου 20, του Π.∆ . 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). ∆ιαφορετικά αποκλείεται
και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις.
 Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, να
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
•

Επίσης εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται και τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου
και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε). Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε
και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από
το καταστατικό αναλόγως µε την νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.

5.Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), ότι θα
διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού
τα στοιχεία και οι πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Προκήρυξη, και αποτελούν κατά δήλωση των
συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.
6.Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), ότι
όλα τα είδη που προσφέρει, καθώς και όλα τα τεµάχια, µικροτεµάχια και µικροϋλικά που τα
απαρτίζουν το τελικό προϊόν είναι καινούργια και αµεταχείριστα, προϊόντα νόµιµης κτήσης,
δε συνιστούν αντικείµενο παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων και προκειµένου
για υλικό σε ψηφιακή µορφή, συνοδευόµενα από όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης και τις
σχετικές µη αποκλειστικές άδειες χρήσης.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), ότι οι
προσκοµιζόµενες οδηγίες χρήσης και prospectus είναι αυθεντικά.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α),
στην οποία θα αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
Στην οποία επιπρόσθετα:
•

θα δηλώνει εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν την επιχειρηµατική µονάδα
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στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν καθώς και το τόπο
εγκατάστασής της.
•

Όταν δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηµατική µονάδα
θα δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόµενο προϊόν καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Εφόσον για την
παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης
πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος
εγκατάστασης του καθώς και ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης
αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντα την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
2. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα επισηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως τα
τεχνικά ή εµπορικά απόρριτα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών τους.
3. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί – συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών και θα είναι υποχρεωτικά υπογεγραµµένες ψηφιακά.
5. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
6. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο οι υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλονται από:
• το διαχειριστή ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
• τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και το διευθύνων σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας όταν
το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε., και
• για τη περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός αυτές υποβάλλονται
από τον Πρόεδρο του ∆ .Σ. του συνεταιρισµού,
εξαιρουµένου του µέρους αυτών που αφορά την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης
όπου οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ο.Ε., Ε.Ε.
και Ε.Π.Ε. και του Πρόεδρο του ∆.Σ. και του διευθύνων συµβούλου των Α.Ε. καθώς
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και του Προέδρου του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
7. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος.
8. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
9. Εάν διαπιστωθεί από την αρµόδια Επιτροπή ανυπαρξία του εργοστασίου που
δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η
προσφορά απορρίπτεται.
10. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και στην περίπτωση που το εργοστάσιο
που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών που απαρτίζουν τα
προς προµήθεια είδη, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου Τοµέα και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
11. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’
εξαίρεση πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο
για λόγους ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιοδήποτε λόγο ενώ µετά τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση όµως
απαιτείται απόφαση του αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου µετά από γνώµη του
αρµοδίου συλλογικού οργάνου.
12. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην
προσφορά συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µε
τις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
13. Σε περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από άλλο πρόσωπο, διαφορετικό του
νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντα ή του κοινού εκπροσώπου της ένωσης ή
κοινοπραξίας θα επισυνάπτεται και ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.
9. Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριµένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
• ΦΕΚ σύστασης,
• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί
όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) συνοδευόµενο από το ΦΕΚ δηµοσίευσης αυτού.
• ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου.
• Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως
αντίκλητος.
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
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• Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά.
• Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
• Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
εξαιρείται, µε διάταξη νόµου, από την προσκόµισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων
εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην
οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την εξαίρεση αυτή.
Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν βεβαίωση έναρξης εργασιών, από την οποία θα
προκύπτει συναφής µε το αντικείµενο επιχειρηµατική δραστηριότητα.
10.
∆ικαιολογητικά απόδειξης οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του
προσφέροντα:
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικόυ φορέα αποδεικνύεται µε
ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για πιστοληπτική ικανότητα του προσφέροντος.
Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι
συνεργάζεται µε τον προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για χρηµατοδότηση αν και
εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται
σε ποσοστό 20% του προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ, του έργου για το οποίο υποβάλλεται
προσφορά ή
β) δηµοσιευµένοι ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων
οικονοµικών χρήσεων, από τους οποίους θα προκύπτει η χρηµατοοικονοµική επάρχεια και
φερεγγυότητα του προσφέροντα προκειµένου να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, στην
περίπτωση που η δηµοσίευση τους απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος ο προσφέροντας ή
γ) υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων στον οποίο περιλαµβάνεται και το αντικείµενο της
σύµβασης, µέχρι τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την
ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, από
όπου θα προκύπτει ότι ο προσφέροντας παρουσιάζει µέσο όρο κύκλου εργασιών ίσο
τουλάχιστον µε το 30% του προϋπολογισµού του έργου χωρίς ΦΠΑ σε ετήσια βάση.
Σηµείωση:
•

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα
µέλη της κοινοπραξίας.

•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα κατά
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµου τριών (3) ισολογισµών,
υποβάλλει τους ισολογισµούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.
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11. ∆ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του
προσφέροντα:
α) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων ή στην ίδια
φιλοσοφία µε το προκηρυσσόµενο έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την
τελευταία δεκαετία µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου
υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού συµµετοχής του σε αυτό. Η
υλοποίηση των έργων αποδεικνύονται ως εξής:
• εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή,
• εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά. Σε
περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή αυτά δεν
υπάρχουν, η υλοποίηση των εν λόγω έργων δύναται να αποδεικτεί και µε
υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ή του προµηθευτή.
Οι προσφέροντες, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι στη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) τέτοιου
είδους έργο.
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει δεσµευτικά να έχει την εξής µορφή:
Α/ Α

ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΡΓΟΥ

β) Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή (µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισµό) που έχει στη διάθεση του ο προµηθευτής καθώς και για τα
µέτρα που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας και της καλής
λειτουργίας.
γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, που
θα ασχοληθούν κατά την παραγωγή των προς προµήθεια υλικών/υπηρεσιών του
συγκεκριµένου έργου, η οποία θα περιλαµβάνει αναφορά τίτλων σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων (να αναφέρονται ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας). Σε περίπτωση που στην «οµάδα έργου»
περιλαµβάνονται στελέγχη που δεν είναι µόνιµοι εργαζόµενοι του
προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόµιση υπεύθυνων δηλώσεων των
προσώπων αυτών,στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συµφωνία
συνεργασίας µε τον προσφέροντα, ότι δεν συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο
σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισµό και ότι αποδέχονται
τους όρους του διαγωνισµού.
δ) Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια
αρχή.
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α)
όπως εκάστοτε ισχύει για δέσµευση προσκόµισης πιστοποιητικών ποιότητας ή
άλλων ισοδυνάµων πιστοποιητικών τόσο για τα ενσωµατούµενα υλικά στο έργο
όσο και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες µετά από σχετική απαίτηση της
υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού σε περίπτωση επιλογής του ως
αναδόχου.
στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α)
όπως εκάστοτε ισχύει ότι διαθέτουν ή θα εγκαταστήσουν, στην περίπτωση
ανάδειξής τους ως αναδόχων, άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό για
την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών συντήρησης και τον τόπο
εγκατάστασης (έδρα) του συνεργείου.
Σηµείωση:
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών.
• Οι υπευθυνες δηλώσεις θα είναι υπογεγραµµένες ψηφιακά.
• Για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο οι υπεύθυνες σηλώσεις
υποβάλλονται από:
I. το διαχειριστή ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
II. το Πρόεδρο του ∆ .Σ. και το διευθύνων σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας όταν το
νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε., και
III. για τη περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός αυτές υποβάλλονται από
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
IV. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι νοµικό πρόσωπο οι υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλονται από τον ορισµένο εκπρόσωπο του.
•

•
•

•

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκοµίζονται από τον εν λόγω προµηθευτή
µαζί µε την προσφορά του τα δικαιολογητικά β, γ, ε και στ των δικαιολογητικών που
ορίζονται στη παρούσα διακύρηξη για την απόδειξη των τεχνικών και
επαγγελµατικών ικανοτήτων του προσφέροντα του παρόντος, που αφορούν µόνο στον
ανωτέρω κατασκευαστή.
∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται δεσµευτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά
συµπράττοντα ή κοινοπρακτούντα, µε τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στην
προσφορά τους.
Τόσο για την απόδειξη της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής επάρκειας καθώς και
των τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
του µε αυτές. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται µε κάποιο τρόπο στην
αναθέτουσα αρχή ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεση του τους
απαιτούµενους πόρους από τους άλλους φορείς (π.χ. µε τη προσκόµιση σχετικής
δέσµευσής τους από την οποία και θα απορρέει η προαναφερθείσα πληροφορία). Υπό
τις ίδιες συνθήκες µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων µπορεί να στηρίζεται στις
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δυνατότητες των µετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
Άρθρο 9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατό είκοσι (120) ηµέρες,
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω
οριζόµενο. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν στο τιθέµενο από τη πλευρά της
αναθέτουσας αρχής αίτηµα παράτασης της ισχύος των προσφορών τους εντός οκτώ (8)
ηµερών. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και
αποδεχτούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα, ενώ συγχρόνως, υποχρεούνται να ανανεώσουν τις
εγγυήσεις συµµετοχής τους αν αυτές δεν ισχύουν και για την εν λόγω παράταση. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Άρθρο 10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα έργου. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα έργου δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο12. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική
ηµηροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α΄), στο
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
στο Π. ∆.60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π. ∆.118/2007.
Άρθρο13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΩΝ
13.1 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
•

Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
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Προσφορά» και
Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»

•

Σηµειώνεται ότι όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων
αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Μετά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν
µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
13.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
13.2.1

∆ικαιολογητικά συµµετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας
διακήρυξης, σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των ΦΕΚ και των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί – συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
13.2.2 Τεχνική προσφορά
Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
•

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

•

Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στη
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(ιδίως την Τεχνική Προσφορά του).
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Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, επί ποινή αποκλεισµού, θα παρουσιαστεί
σαν ένα ενιαίο κείµενο, µε την ακόλουθη δοµή και περιεχόµενα:
I.

Εισαγωγή - Παρουσίαση Στην ενότητα αυτή θα γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των
προσφερόµενων ειδών και των δυνατοτήτων τους.
II. Συµµόρφωση σε σχέση µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Στην ενότητα αυτή θα
επισυνάπτονται οι πίνακες Συµµόρφωσης, του Μέρους Γ' της παρούσας
Προκήρυξης, κατάλληλα συµπληρωµένοι.
III. Τεχνική Περιγραφή των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην ενότητα
αυτή θα περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφεροµένων
προϊόντων, λειτουργιών και των συνοδών υπηρεσιών τους. Αναφορικά µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες θα περιλαµβάνεται και κατάσταση του τεχνικού προσωπικού
και των διευθυντικών στελεχων της επιχείρησης.
IV. Τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης του έργου µέσα στα προβλεπόµενα
χρονικά περιθώρια. Οι προσφέροντες θα πρέπει να τεκµηριώνουν µε σαφήνεια το
πώς θα εξασφαλίσουν τις χρονικές δεσµεύσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη
καταθέτοντας και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου.
V. Προτεινόµενο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Στην ενότητα αυτή θα περιγράφεται
αναλυτικά το προτεινόµενο πρόγραµµα εκπαίδευσης τουλάχιστον δυο ατόµων του
µόνιµου προσωπικού του φορέα διαχείρισης των ποδηλάτων και του σταθµού
φόρτισης.
VI. Προσφερόµενη διαδικασία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πριν και µετά το
τέλος της περιόδου δωρεάν συντήρησης Στην ενότητα αυτή θα περιγράφεται η
προτεινόµενη διαδικασία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ποδηλάτων και
του σταθµού φόρτισης, κατά τη διάρκεια της περιόδου δωρεάν συντήρησης, µε
ιδιαίτερη µνεία στους χρόνους και τους τρόπους αποκατάστασης των οποιονδήποτε
προβληµάτων ή βλαβών µπορεί να παρουσιαστούν. Επιπρόσθετα θα περιλαµβάνεται
αναλυτική περιγραφή ενός πλήρους προγράµµατος τακτικής τεχνικής συντήρησης,
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του υπο προµήθεια σταθµού φόρτισης και
ποδηλάτων.
VII. Λίστα εξοπλισµού του προσφέροντας, για τη µεταφορά, την εγκατάσταση, τη
συντήρηση και την υποστήριξη του σταθµού φόρτισης και των ποδηλάτων.
VIII. Άλλες διευκρινίσεις
Εφόσον κάποιος προσφέρων το θελήσει, στην ενότητα αυτή µπορεί να παρουσιάσει
οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή διευκρινίσεις σχετικά µε την Τεχνική του Προσφορά.
IX. Παραρτήµατα
Στα Παραρτήµατα θα επισυνάπτονται όλες οι Βεβαιώσεις, τα τεχνικά φυλλάδια, τα
prospectus κλπ που απαιτούνται από την προκήρυξη ή ο ανάδοχος κρίνει αναγκαία
να παρουσιαστούν.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι :
α. Η Τεχνική Προσφορά, για τα περιεχόµενα από - I - έως και - VIII (εκτός δηλαδή από
τα Παραρτήµατα) θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο κείµενο, µε ενιαία και συνεχόµενη
αρίθµηση σελίδων.
β. Η µη κάλυψη έστω και µέρους των απαιτήσεων του Τεύχους Τεχνικών
Προδιαγραφών, αποτελεί ουσιώδη λόγο απόρριψης ολόκληρης της προσφοράς
του προσφέροντος.
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γ. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη συµπλήρωση της απαιτούµενης πληροφορίας σε
σχέση µε τα τιθέµενα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης του κάθε πεδίου όπως αυτά
περιγράφονται στο σώµα της εν λόγω διακήρυξης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους, πλην των εγγράφων που τυχόν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί – συνταχθεί από
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), του κατασκευαστικού
οίκου.
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να συµπεριλάβουν σε µια σειρά στην προσφορά τους τα
σχετικά πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και ευκρινή αντίγραφα αυτών.
Τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία,
µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση
στην Αγγλική µε απλή µετάφραση στην ελληνική.
13.2.3.Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά
επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική
Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονοµική Προσφορά θα αναγράφεται η τιµή του συνόλου των υπηρεσιών του
παρόντος ∆ιαγωνισµού, η οποία θα αποτελεί και τη Συνολική Αµοιβή του Αναδόχου για την
παροχή των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή µε τους ακόλουθους όρους και
38

προυποθέσεις :
(α) η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε
περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δυο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει
αναγραφεί ολογράφως,
(β) προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
(γ) η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνει σε ακέραιο αριθµό χωρίς χρήση δεκαδικών
ψηφίων,
(δ) εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
(ε) προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
(στ) dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
— η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή ότι το προσφερόµενο
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας,
— οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του ΠΟΕ ή δεν
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την EE,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους ότι το προσφερόµενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης
— δεν έχουν υποχρέωση κατάθεσης της ανωτέρω δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
που προέρχονται από τα κράτη-µέλη της EE, την Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν
λόγω πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του ΠΟΕ ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης

(ζ) η τιµή προσφοράς θα είναι τελική και θα έχει συνεκτιµήσει:
- όλες των υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνες για παράδοση του σταθµού
φόρτισης και των ποδηλάτων ελεύθερων από κάθε βάρος στο τόπο του έργου
(περιοχή ∆ιοικητηρίου Π.Ε Καστοριάς) και στη θέση που θα υποδειχθεί από την
αναθέτουσα αρχή, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών επίδειξης – δοκιµαστικής
λειτουργίας και εκπαίδευσης των δυο στελεχών της αναθέτουσας αρχής,
- το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στην ανωτέρω τιµή (σε περίπτωση αναγραφής
εσφαλµένου Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού),
(η) το θέµα των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών αντιµετωπίζεται µε βάση το ισχύον
κάθε φορά νοµοθετικό πλαίσιο,
(θ) η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
39

απαραίτητα για την τεκµηρίωση της προσφερόµενης τιµής. Στη περίπτωση αυτή ο
προσφέροντας υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφη αιτιολόγηση µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία της τάξης των πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της
σχετικής ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής, αναλύοντας την οικονοµική του
προσφορά σε συνάρτηση πάντα µε την επίτευξη του στόχου της διατήρηση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν απαντήσει µέσα στη προαναφερθείσα
χρονική προθεσµία ή η αιτιολόγηση του κριθεί ανεπαρκής – ελλειπής από την
επιτροπή διαγωνισµού τότε η προσφορά του θα απορρίπτεται.
Σηµείωση:
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της ισχύος αυτής (δηλαδή της
προσφοράς).
Επισηµαίνεται ότι, το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το Σύστηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σηµαίνει µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος ηλεκτρονικής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία
και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των µελών τους.
∆εν λαµβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που
υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόµενης στην Προκήρυξη προθεσµίας υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών όπως τηρείται µέσω των υπηρεσιών χρονοσήµανσης του
Συστήµατος.
Η προσφορά πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους όρους της Προκήρυξης
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της εν λόγω διακήρυξης ή/και επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
απορρίπτονται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Μετά της κατάθεση της προσφοράς τους, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας,
µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λάµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο
όργανο.
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11.
12.
13.

14.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν αποκλειστικά το σύνολο της
συγκεκριµένης προµήθειας.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα
συµπληρωµατικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και εάν
υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συµπληρώσουν και/ή
να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά.
Επισηµαίνεται ότι η συµπλήρωση και η διευκρίνιση επιτρέπεται µόνο για τα
υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόµιση
παραληφθέντων δικαιολογητικών.
Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση από την Αναθέτουσα
Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν η κατάθεση των προσφορών, που
έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή
µέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών.

Άρθρο 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, πρέπει
να υποβάλουν ηλεκτρονικά προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 και στο Π. ∆. 118/2007, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει
στοιχεία που απαιτούνται, εφόσον πρώτα εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση που
προβλέπεται. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό τηρουµένων των οριζοµένων από το
άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης αλλά και των προυποθέσεων της παραγράφου 6.1 του
άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών βάσει τροποποιηµένων προδιαγραφών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ορίζεται η : 19/02/2016 και
ώρα: 14:00. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ορίζεται η: 22/03/2016 και ώρα : 15:00.
Άρθρο 15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρµοζοµένων
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της «συµφερότερης» προσφοράς η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα λάβει υπόψη της την τεχνική βαθµολογία των προσφορών και
κατόπιν θα προβεί στη συσχετισή της µε την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά όπως
αναλυτικά περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
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ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Αµέσως
µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της,
εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού, των Υποψηφίων, που
έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους
σχετικούς όρους της διακήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί
αιτιολογηµένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω
πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο
αρµόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους.
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή διαγωνισµού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που χαρακτηρίσει
απορριπτέες κάποιες από αυτές θα αναλύσει τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών λαµβάνοντας
υπόψη τα ακόλουθα:
•

τη συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
καθορίζονται στην προκήρυξη

•

στο πρόγραµµα εκπαίδευσης θα βαθµολογηθεί η διάρκεια του η οποία θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να είναι (2) ηµέρες, ο αριθµός των ατόµων που θα εκπαιδευτούν από τον
ανάδοχο για λογαριασµό της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος κατ’ ελάχιστο θα
αντιστοιχεί σε δυο άτοµα που θα ορίσει η προαναφερθείσα. Ο ανάδοχος δεσµεύεται
για την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα θα βαθµολογηθεί η έκταση του προγράµµατος εκπαίδευσης η οποία θα
πρέπει κατ’ ελάχιστο να καλύπτει τα ακόλουθα πεδία :
o Εκπαίδευση αναφορικά µε το χειρισµό του σταθµού φόρτισης και των
ποδηλάτων.
o Εκπαίδευση αναφορικά µε τη συντήρησή τους. Ανίχνευση, πιστοποίηση και
αποκατάσταση των βλαβών.
o Ενηµέρωση σε σχέση µε το σύνολο των µεθόδων αποκατάστασης των
βλαβών στα πλαίσια σχηµατισµού πλήρους εικόνας αλλά και αντιµετώπισης
των απλών ζητηµάτων που πιθανά να προκύψουν.
∆εσµευτική θεωρείται η διανοµή του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη µορφή στο
εκπαιδευόµενο προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. Στο σηµείο αυτό κρίνουµε σκόπιµο να
επισηµάνουµε ότι το εν λόγω υλικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ανωτέρω πεδίων.
Επιπρόσθετα θα αξιολογηθεί ο τρόπος και ο τόπος που θα λάβει χώρα το πρόγραµµα
εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί επί του προµηθευόµενου σταθµού φόρτισης
και ποδηλάτων στην περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση.
•

τη παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας για ικανό χρονικό διάστηµα πέραν του
οριζοµένου από το άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης.

•

τη προτεινόµενη διαδικασία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όπου θα
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αξιολογηθούν τα ακόλουθα:

•

-

η ταχύτητα απόκρισης σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης η οποία δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιµων ηµερών.

-

η συχνότητα περιοδικής συντήρησης µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
του υπο προµήθεια σταθµού φόρτισης και ποδηλάτων η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους.

την εξασφάλιση ύπαρξης του συνόλου των ανταλλακτικών και των αναλωσίµων του
προσφερόµενου σταθµού φόρτισης και ποδηλάτων για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δέκα (10) ετών.

Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα
Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας και Απόδοσης και στην Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης
και Κάλυψης, για τις οποίες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί
τοις εκατόν 80 και 20 για κάθε οµάδα αντίστοιχα.
Όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στο Πίνακα Αξιολόγησης που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α

Συντελεστής Βαρύτητας

Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας και Απόδοσης
Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών

µε τις τεχνικές

Α1

80 %
προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην Προκήρυξη

Β

ΟΜΑ∆Α Β

Συντελεστής Βαρύτητας

Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης

Β1

Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας για ικανό χρονικό
διάστηµα πέραν του οριζοµένου από το άρθρο 24 «Εγγυήσεις»

9%

Β2

∆ιαδικασία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Η εξασφάλιση
ύπαρξης του συνόλου των ανταλλακτικών και των αναλωσίµων
των προσφερόµενων ειδών για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δέκα (10) ετών

9%

Β3

Χρόνος παράδοσης

2%
ΣΥΝΟΛΟ

100 %
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Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100
βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή
αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από το ακόλουθο πίνακα αναφορικά µε τη προσαύξηση των αρχικών συντελεστών
βαρύτητας:
Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α

Προσαύξηση στον αντίστοιχο

Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας και Απόδοσης

Συντελεστή Βαρύτητας

Α1 Υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης

Με δυο βαθµούς

Β

ΟΜΑ∆Α Β

Προσαύξηση στον αντίστοιχο

Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης

Συντελεστής Βαρύτητας

Για κάθε επιπλέον χρόνο παρεχόµενης

εγγύησης

καλής

Β1

Με ένα βαθµό κατ’ έτος
λειτουργίας πέραν των οριζοµένων από το άρθρο 24 «Εγγυήσεις»
της παρούσας διακήρυξη
∆ιαδικασία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Β2
I.

Εάν η απόκριση σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης είναι
µια (1) εργάσιµη ηµέρα.

II. Εάν η συχνότητα περιοδικής συντήρησης µε βάση τις
τεχνικές
προδιαγραφές
του
υπο προµήθεια
Σταθµού φόρτισης και ποδηλάτων
επιµηκύνεται σε σχέση µε τα
τιθέµενα από τη παρούσα ως ελάχιστη απαίτηση.
III. Εάν το σύνολο των εργασιών συντήρησης στα πλαίσια
µιας τυπικής περιοδικής συντήρησης µπορούν να
υλοποιηθούν πλησίον του χώρου εγκατάστασης.
ΙV. Η εξασφάλιση ύπαρξης του συνόλου των ανταλλακτικών και
αναλωσίµων για χρονικό διάστηµα πέραν των δέκα (10) ετών.

Β3

Ι. Με ένα βαθµό
ΙΙ. Με µισό βαθµό ανά δίµηνο

ΙΙΙ. Με ένα βαθµό

IV. Με ένα βαθµό

Με ένα βαθµό ανά µήνα
Μείωση χρόνου παράδοσης κατά ένα µήνα
Σύνολο Προσαύξησης

Μέχρι 10 βαθµοί

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί
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µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων
των στοιχείων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία, µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς και
προκύπτει από τον τύπο:
Τi = ΒΣ(Α1)i Χ 0,80+ΒΣ(Β1)iΧ0,09+ΒΣ(Β2)iΧ0,09+ΒΣ(Β3)iΧ0,02

Όπου Ti : η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i και
ΒΣ : βαθµολογία στοιχείου
Προσφορές που δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών
του αντίστοιχου µέρους της παρούσας απορρίπτονται.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των οποίων οι
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ηµεροµηνία και ώρα που θα
πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων της «Οικονοµικής
Προσφοράς».
Κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια Επιτροπή, µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της «Οικονοµική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται ως εξής:
(α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονοµικές προσφορές που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 13.2.3. (Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά») του άρθρου 13 της παρούσας.
(β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές, όπως περιγράφεται ακολούθως:
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει
το βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς ί, συµβολίζεται µε Κ.
Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων των προαναφερθέντων ελέγχων, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα κατά φθίνουσα
σειρά του τελικού βαθµού, σύµφωνα µε τον τύπο:
Λ = Κi/Τi
όπου: Κi = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς i, και Τi = Η συνολική
βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει
το µικρότερο βαθµό Λ.
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2. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, υπερισχύει ο προσφέρων µε την µεγαλύτερη
συνολική βαθµολογία στην τεχνική προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει
σχετικό πρακτικό το οποίο µαζί µε τυχόν άλλα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται στο
αρµόδιο όργανο προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους.
Οµοίως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίστηκαν , θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του συνόλου των προσφορών που
αποσφραγίστηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η κατακύρωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού και ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προσφέροντα την πλέον συµφερότερη
από οικονοµικής άποψης προσφορά κατά το άρθρο 20 του Π∆ 118/2007. Ο προσφέρων, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις
παραγράφους που ακολουθούν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από το προσφέροντα
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην
αρµόδια υπηρεσία.
Για τους Έλληνες πολίτες:
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης - ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δόλιας
χρεοκοπίας της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της συµµετοχής σε
εγκληµατική οργάνωση καθώς και για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης-ειδοποίησης (Σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) καταργείται η υποχρέωση επικύρωσης
αντιγράφων εγγράφων), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ή
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, (Σύµφωνα µε το άρθρο 1
του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) καταργείται η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων
εγγράφων ) από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,
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είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β και γ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του (συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και
όχι µόνον τους εργαζοµένους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του
οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος
στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, προσκοµίζονται:
I. Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα,
θεωρηµένη από αρµόδια αρχή και
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) ψηφιακά υπογεγραµµένη όπως
εκάστοτε ισχύει, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους
είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση του.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγγραµένοι µέχρι την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
Για τους Αλλοδαπούς πολίτες:
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής πρόσκλησης - ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση καθώς και για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι
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ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος αλλοδαπού προσκοµίζονται:
I.

II.

Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα,
θεωρηµένη από αρµόδια αρχή και
Υπεύθυνη δήλωση, του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή άλλης αρµόδιας αρχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή
του, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε
τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους
Αλλοδαπούς αντίστοιχα.
∆ιευκρινίζεται ότι για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο
συµµετέχον στο διαγωνισµό νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων
αυτό, προσκοµίζονται, εκτός από τα αναφερόµενα πιο πάνω στοιχεία, τα εξής:

I.

II.

Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα:
•

Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά
ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή και

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του
εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο µε την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι
απασχολούµενοι σ’ αυτό.

Από τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
• Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά
ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα
του το νοµικό πρόσωπο και
•

Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, ενώπιον
δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή άλλης αρµόδιας
αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, µε την οποία θα
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι
απασχολούµενοι σ’ αυτό.
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Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου.
β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικάπρόσωπα).
γ)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για το πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, για
δωροδοκία, για απάτη, για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για
υπεξαίρεση, για εκβιασµό, για πλαστογραφία, για ψευδορκία, για δόλια χρεωκοπία.
δ) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται:
•

•

Όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από την αρµόδια υπηρεσία της
περιφέρειας στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και
Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 από το αρµόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

ε) Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.
Οι συνεταιρισµοί:
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµοδίας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης - ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
β) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση ή την κοινοπραξία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Το σύνολο των δηλώσεων καθώς και των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/86 (ΦΕΚ
75 Α΄) θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από το προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

•

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας,
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι προαναφερθείσες
νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες
υποψηφίων.

•

Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερώτητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την
φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε
περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον οικονοµικό φορέα µη ενήµερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο
(µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερώτητα σε έντυπη µορφή
εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως
κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.

•

Όταν ο οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20)
ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην
αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η
ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.

•

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) καταργείται η
υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

•

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.

•

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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•

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει
πέρα από τη κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής και τον αποκλεισµό του
υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισµό. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο.

Άρθρο 17. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δυο εργάσιµες ηµέρες
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης
πρέπει να υποβληθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ.
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-102013). Τα περιεχόµενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης,
προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Η
ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των δικαιολογητικών
κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, µε σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχοµένου της
αποσφράγισης, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρ. 19 του π.δ. 118/2007 και εφόσον διαπιστώνεται ότι
πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την
ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου που έχει υποβάλει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µε σύνταξη σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση που δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνεται στον Υποψήφιο που υπέβαλε προσφορά µε τη δεύτερη κατά σειρά χαµηλότερη
τιµή, ζητώντας να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ.
Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρµόδιου οργάνου περί ανακήρυξης
του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν λόγω Υποψήφιο από τη
∆/νση Τεχνικών Έργων της Αναθέτουσας Αρχής και αφού η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
καταθέσει στην εν λόγω ∆/νση το τελικό πρακτικό, ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τυχόν
κάθε άλλο στοιχείο του ∆ιαγωνισµού (οικονοµικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές
κλπ).
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη προσκόµιση των
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό. Αν
κανένας από τους Υποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκοµίσει, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά του
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παρόντος άρθρου, ο ∆ιαγωνισµός µαταιώνεται.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της περ. β
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παραγράφου 3 του άρθρου 8α του π.δ. 118/2007 ή ο
υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου
π.δ., καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Επίσης,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του Υποψηφίου, εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόµενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που καθορίζονται στην
παρούσα, σύµφωνα µε το άρθρο 8α του π.δ. 118/2007.
Άρθρο 18. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους
προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους,
καθώς και για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθ’όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την σχετική λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι σαφείς.
∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και
αποδεχόµεθα» κλπ.

Άρθρο 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας,
υπόδειγµα της οποίας παρέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας προκήρυξης, η οποία
υπογράφεται και από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη. Η Σύµβαση περιλαµβάνει όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την απόφαση
Κατακύρωσης, την Προκήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και
κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για τις ανάγκες κατάρτισης
των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης προµήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί
µε την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού
κειµένου της Σύµβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον
εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την
παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της
µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10)
ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω
στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων ή
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κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
Σύµβαση,
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το
άρθρο 22 «Εγγυήσεις».
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία
επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.
Άρθρο 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Κοινοτικό και Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους σύµφωνα µε τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών και εφόσον τούτο δεν
καταστεί δυνατό και υπάρξει δικαστική αµφισβήτηση, αρµόδια καθίστανται τα ∆ικαστήρια
της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 21. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής, διατηρεί το
δικαίωµα του να αποφασίσει:
α. τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
γ. τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ή εφ'
όσον ισχύουν οι νόµιµες προϋποθέσεις µε τους όρους και τις συνθήκες που διέπουν τη
διαδικασία αυτή.
Άρθρο 22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας)
Όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α΄) και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄) αλλά και τις
ειδικότερες συναφής διατάξεις οι εγγυήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της παρούσας
προκήρυξης έχουν ως ακολούθως:
22.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, αντιστοιχεί στο 5% της
συµβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα προµηθευόµενα είδη πλέον δύο (2) µήνες και επιστρέφεται
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µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία
φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει στην εγγύηση καλής εκτέλεσης να σηµειώνεται ότι
αυτή καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει και την
παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής, παρά µόνο για το ποσό που θα προκύπτει ως διαφορά µεταξύ της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής.
22.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια έργου κατά το χρονικό διάστηµα της περιόδου
εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε δύο έτη (2) ο Ανάδοχος υποχρεούται,
µετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5%
της συµβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
µεγαλύτερο από τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες.
Επίσης κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση της Π.Ε. Καστοριάς, να αντικαταστήσει ολόκληρο το έργο ή εξάρτηµα
αυτού που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή πληµµελή
συντήρηση του.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν ανταποκριθεί στο αίτηµα της Π.Ε. Καστοριάς και µέσα
στα χρονικά περιθώρια που θα καθορίζονται για την αλλαγή ή την επισκευή του
προµηθευόµενου είδους, θα εκπίπτει στο σύνολο της η εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας (ανεξάρτητα από το είδος του εξαρτήµατος που παρουσίασε πρόβληµα).
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου
εγγύησης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών
προσώπων θα πρέπει στην εγγύηση καλής λειτουργίας να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει όλα
τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
Σηµείωση:
•

Οι εγγυητικές επιστολές θα ελεγχθούν ως προς τη γνησιότητα τους µε αναλογική
εφαρµογή της Εγκυκλίου ∆17γ/9/154/ΦΝ437/10 του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.

Άρθρο 23. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ως χρόνος παράδοσης του προαναφερόµενου έργου ορίζεται το χρονικό διάστηµα των
δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις µε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής να παραταθεί µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού
χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου αυτό δεν
παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την
αιτηθείσα παράταση, ανεξάρτητα από το αν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα,
δηλαδή πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνο. Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό
προµήθεια και εγκατάσταση έργο µέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον
προµηθευτή, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης από πλευράς του ή εάν λήξει ο
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παραταθής κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς αυτό να παραδοθεί, ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα αρχή για την ηµεροµηνία που
προτίθεται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα.
Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να
µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα
βία. Ο προµηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της
ανωτέρας βίας. ∆εν µπορεί όµως να την επικαλεσθεί, αν δεν την γνωστοποιήσει εγγράφως
και δεν προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε είκοσι
µέρες αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναµία
του να εκτελέσει στο σύνολό της ή µερικά την προµήθεια που ανέλαβε.
Άρθρο 24. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Το έργο θα παραδοθεί µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή σε συγκεκριµένη περιοχή της
πόλης Καστοριάς που θα υποδειχθεί από τη Π.Ε. Καστοριάς όπου και θα πραγµατοποιηθεί
δοκιµή των στοιχείων του οµοίως µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή του. Στη διακριτική
ευχέρεια της Π.Ε. Καστοριάς θα είναι ο καθορισµός της θέσης παράδοσης καθώς και της
περιοχής εκτέλεσης της δοκιµαστικής του λειτουργίας.
Άρθρο 25. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου ενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής που
θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισµού µε τη συντάξη των σχετικών κάθε φορά
πρωτοκόλλων. Η παραλαβή θα διενεργηθεί στον τόπο λειτουργίας του σε σηµείο που θα
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και πάντοτε σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί, ο
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Η παραλαβή θεωρείται ολοκληρωµένη - επιτυχηµένη µόνο κατά την περίπτωση που το έργο
ανταποκριθεί πλήρως κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής του λειτουργίας. Σε περίπτωση που
η Επιτροπή δεν παραλάβει τα προϊόντα, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις
που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης. Τα
πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στους προµηθευτές.
Η παραλαβή του έργου θα γίνει σε δύο φάσεις, µε την παράδοση του έργου συντάσσεται
από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο ελέγχου συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές εντός
20 ηµερών από την παράδοση του το λεγόµενο Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου.
Μετά την πρακτική δοκιµασία του έργου θα συνταχθεί και οριστικό πρωτόκολλο (παράδοσης
ή απόρριψης) µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Ο χρόνος αυτής της παράδοσης θα
οριστεί από κοινού µε τον προµηθευτή µόλις αυτός δηλώσει ετοιµότητα, το πολύ εντός 15
ηµερών.
Άρθρο 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 35
του Π.∆.118/07 θα γίνει ως εξής:
- χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 40% του Συµβατικού Τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ,
έναντι ισόποσης εγγύησης (συνυπολογίζεται και η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης)κατόπιν
αιτήµατος του υποψηφίου.
- ποσοστό 20% του Συµβατικού Τιµήµατος, χωρίς ΦΠΑ, µε το πρωτόκολλο παραλαβής
55

κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και
- εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας, πλέον ΦΠΑ, µετά την οριστική παραλαβή
ολόκληρου του έργου.
Η προκαταβολή θα είναι έντοκη. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που θα
ισχύει κατά την ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25%
ποσοστιαίες µονάδες, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 2/5/557/0026-10.9.01 Απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1209/Β/17.09.01). Όλες οι πληρωµές θα
γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε εύλογο χρόνο σύµφωνα µε την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπερ νοµικών
προσώπων ή άλλων οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον ανάδοχο. Απαιτήσεις του
αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωµη δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά, κλπ) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών
και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται εκτός των άλλων κρατήσεων µε κράτηση ύψους 0,10% για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (παρ.3, αρθ.4 του
Ν.4013/2011, Εγκύκλιος 29, ∆17α/302/Φ.Ν.463/03-11-2012 (Α∆Α Β4ΣΠΛ_ΚΦ4)).
Άρθρο 27. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, ότι το υπό προµήθεια και εγκατάσταση έργο θα
πληρεί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή, ότι θα
στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση,
πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές,
λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα
Προκήρυξη.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι τα προϊόντα του έργου θα είναι κατά
την παράδοσή τους καινούργια. Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 ετών, που θα καλείται
στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», ή εν συντοµία «περίοδος εγγύησης», ο
ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει υπηρεσίες τακτικής συντήρησης (service), χωρίς καµία
οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή µε πλήρη κάλυψη και των
αναλωσίµων της συντήρησης και των εργατοωρών των τεχνιτών όλων των κατηγοριώνειδικοτήτων που θα απαιτηθεί να δουλέψουν.
Το προµηθευόµενο έργο νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από
τη στιγµή της εγκατάστασης του στον τόπο του έργου. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της
εγκατάστασης (τοποθέτησης στο χώρο λειτουργίας του) και της οριστικής του παραλαβής δεν
συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και
προσήκωσα λειτουργία των προµηθευόµενων ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που προκύπτει κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει
να αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα
στην κατασκευή, στα υλικά ή στη σχεδίαση. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο
ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος
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δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να
φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτο, µε κίνδυνο (δεδοµένων και
των οριζοµένων από την εγγύηση καλής λειτουργίας) αλλά και δαπάνη του Αναδόχου.
Άρθρο 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δυο
συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 29. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος µε βάση τους όρους
της Σύµβασης, τηρουµένων των οριζοµένων από το ισχύον για κάθε περίτωση νοµοθετικό
πλαίσιο.
Άρθρο 30. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του έργου που παραδίδει µέχρι την ηµεροµηνία
Οριστικής Παραλαβής του έργου, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή,
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. Όλο το σχετικό υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, όπως
διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της
Σύµβασης, παραδίδει όλα τα στοιχεία (έγγραφα ή µη) στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος
µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές, σε αντικαταστάσεις εξοπλισµού και σε κάθε άλλη
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των
δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ'
αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή δεν µπορεί να τα χρησιµοποιήσει λόγω αποδεδειγµένης
ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας,
απόδοσης και λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να ειδοποιήσει πάραυτα και εγγράφως παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά για λογαριασµό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται
µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που
θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
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Άρθρο 31. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης Προµήθειας - Εγκατάστασης, µέχρι την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας
σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόµη και αντικατάσταση του. Μετά την Οριστική Παραλαβή η
ευθύνη περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ'
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφ' όσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να
µεριµνά.. Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού και του αναδόχου, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο
σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο σε περίπτωση που αυτό
κριθεί απαραίτητο.
Άρθρο 32. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγουµένη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό
του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση
αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο µέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε
κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν
σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή του
Αναδόχου.
Άρθρο 33. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει προς
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που επικαλείται εντός
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η πάροδος της αποσβεστικής προθεσµίας έχει και την
έννοια της έκπτωσης του αναδόχου από το δικαίωµα του να επικαλεστεί περιστατικά
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ανωτέρως βίας. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών
από λήψεως του σχετικού αιτήµατος τον Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης
της προθεσµίας τεκµαίρετε η αποδοχή του αιτήµατος.
Άρθρο 34. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/2007, δικαιούται να
καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις
προς τούτον επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά.
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
δ) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
του επαγγέλµατος του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας
προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής
λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία
ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει
όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι και
οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µέχρι την απαγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο
µέχρι εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που
δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας
Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού
Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τιµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω
πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό.
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Άρθρο 35. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του Έργου, όπως αυτό θα καθορισθεί στη σχετική Σύµβαση. Σε περιπτώσεις
καθυστερήσεων ως προς τις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης του προµηθευοµένου
είδους µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω. Εάν
παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης (όπως διαµορφώθηκαν από τις
συµβατικές προθεσµίες και τις τυχόν µεταθέσεις χρονοδιαγράµµατος και τις χορηγηθείσες
παρατάσεις) και το έργο δεν παραδοθεί, τότε επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεποµένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του
µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π. .118/07, ποσοστό 1% επί της συµβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π.∆ . 118/07, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα χωρίς το Φ.Π.Α.. Εάν κατά τον υπολογισµό του
χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται
ολόκληρη µέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα χωρίς το Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση
δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες. Οι
ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και
θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει
λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος
του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την εποµένη της
λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης µέχρι τη προσκόµιση του
συµβατικού υλικού µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερηµερίας. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Άρθρο 36. ΕΛΕΓΧΟΙ
∆εδοµένου ότι το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε., ο Ανάδοχος υποχρεούται
να δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ορισµένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης και
διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. έργων.
Άρθρο 37. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του να τυπώσει και να τοποθετήσει στα
προµηθευόµενα είδη ετικέτες ή να τα σφραγίσει µε σφραγίδα σύµφωνα µε τα υποδείγµατα
που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας
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συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ε.Ε. (Κανονισµός 1828/2006 και 846/2009) και στη
θέση που θα του υποδειχτεί, προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµοσιότητα περί
συγχρηµατοδότησης στο έργο. Επιπρόσθετα υποχρεούται να εγκαταστήσει σχετική
πληροφοριακή πινακίδα το περιεχόµενο της οποίας και η θέση τοποθέτησης της θα της
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η παραπάνω
υποχρέωση σε προθεσµία που θα οριστεί,ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που δεν
αίρεται και η Αναθέτουσα Υπηρεσία φροντίζει για την κάλυψή της σε βάρος και για
λογαριασµό του Αναδόχου.
Άρθρο 38. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. σε ποσοστό 75%. Με Απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας η εν λόγω προµήθεια πραγµατοποιείται στα πλαίσια του
έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism του IPA του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» το οποίο
έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 305/8 µε Προϋπολογισµό 268.205,88 € και µε Κωδικό αριθµό
έργου Π∆Ε 2014ΕΠ30580010.
Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόµοι,
Κανονισµοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την
Ε.Ε. έργων.
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ΜΕΡΟΣ Β': ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Γενική περιγραφή
Εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) αυτόνοµων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε
στέγαστρο (parking), για την φόρτιση δώδεκα (12) ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων (6 θέσεις
φόρτισης σε κάθε στέγαστρο). Επίσης το έργο περιλαµβάνει και την προµήθεια 15
συµβατικών ποδηλάτων µε αντίστοιχη θέση στάθµευσης. Η παράδοση του συνολικού έργου
θα αφορά το σύνολο των εργασιών για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία των σταθµών
σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον φορέα διαχείρισης του έργου.
2.Τεχνικά χαρακτηριστικά
2.1. Στέγαστρα
Οι δύο (2) αυτόνοµες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε στέγαστρο θα πρέπει να έχουν τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Λιθίου ή gel
Ισχύος ανάλογης των αναγκών ταυτόχρονης
Τύπος µπαταριών

φόρτισης 6 ποδηλάτων για κάθε στέγαστρο µε τις
απαιτήσεις που περιγράφονται και του χρόνου
φόρτισης που δε θα ξεπερνά τις 5 ώρες.

Συνολικής ισχύος ανάλογης των απαιτήσεων
Ηλιακοί συλλέκτες

φόρτισης των µπαταριών και λειτουργίας των
ποδηλάτων, όπως αυτές καθορίζονται στις
τεχνικές προδιαγραφές των ποδηλάτων

Ρυθµιστής φόρτισης

MPPT (maximum power point tracking)

Συσκευές φόρτισης

Συσκευές φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα.
Συνολικής συνεχούς ισχύος ανάλογης των
απαιτήσεων λειτουργίας των ποδηλάτων, όπως

Μετατροπέας ηλιακής
ενέργειας

αυτές καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές
των ποδηλάτων:
Τάσης 230V,
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Συχνότητας 50Hz

Με δύο LED φώτα οροφής που να
επιτυγχάνεται επαρκής και οµοιόρφος φωτισµός
Φωτισµός

των στεγάστρων
Τάση ρεύµατος: 220V
συνολικής ισχύος: 2 x 36 W.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εργασίες εγκατάστασης Εξοπλισµού
Εγκατάσταση στεγάστρου
Θα πρέπει να κατασκευαστούν δύο (2) στέγαστρα αλουµινίου (µήκους <=7µ) τα οποία θα
βιδωθούν σε σταθερές βάσεις. Τα στέγαστρα απαιτείται να φέρουν στηρίγµατα πάνω στα
οποία θα τοποθετηθούν τα φ/β πλαίσια, τα οποία θα παράγουν την απαιτούµενη ενέργεια για
την φόρτιση των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Τα στέγαστρα θα χρησιµεύουν και ως θέσεις
στάθµευσης των 12 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στα οποία θα υπάρχει ειδική βάση στήριξης
και ασφάλισης.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων
Τα φ/β πλαίσια απαιτείται να τοποθετούνται και να στηρίζονται πάνω στις τεγίδες στήριξης
ακολουθώντας τις προδιαγραφές στήριξης που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους. Πιο
συγκεκριµένα σε κάθε τύπο πλαισίου ο κατασκευαστής θα πρέπει να καθορίζει τα σηµεία στα
οποία µπορεί να βιδωθεί το πλαίσιο. Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης απαιτείται να γίνεται
µε τέτοιο τρόπο ώστε οι τεγίδες στήριξης να τοποθετηθούν στις απαιτούµενες αποστάσεις για
να στηριχτούν τα πλαίσια βάσει των προδιαγραφών.
Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ενέργειας
Τα φ/β πλαίσια θα πρέπει να συνδεθούν µε σύστηµα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο θα
αποθηκεύει την παραγόµενη ενέργεια σε συσσωρευτές και θα την διοχετεύει στα ηλεκτρικά
ποδήλατα. Σε περίπτωση που η παραγόµενη ενέργεια δεν επαρκεί για τις ανάγκες της
φόρτισης, το σύστηµα διαχείρισης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακτά ενέργεια από
δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ.
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Καλωδίωση συνεχούς ρεύµατος ( DC) και εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)
Η όδευση των καλωδίων θα πρέπει να γίνει κατά µήκος των τεγίδων στήριξης. Για την
όδευση των καλωδίων από τα πλαίσια και µέχρι τους Inverters θα χρησιµοποιηθεί κανάλι ή
σπιράλ το οποίο στερεώνεται σε σταθερά σηµεία.
Ηλεκτρολογικός πίνακας
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να τοποθετείται σε µέρος εύκολα προσβάσιµο. Στον
πίνακα απαιτείται να τοποθετηθούν οι απαιτούµενες ασφάλειες καθώς και οι διακόπτες
ελέγχου της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης που ελέγχουν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ
Φωτοβολταικά πλαίσια
Tα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν συνολική ισχύ ίση
τουλάχιστον µε τη συνολική ισχύ των ποδηλάτων που θα τροφοδοτούν. Ο τύπος του πλαισίου
θα είναι πολυκρυσταλλικός. Τα ηλιακά πάνελ θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες
εγγυήσεις και πιστοποιήσεις.
 Εγγύηση προϊόντος άνω των πέντε (5) ετών.
 Εγγυηµένη απόδοση πάνελ στο εικοστό (20ο) έτος, ποσοστού ογδόντα τοις
εκατό (80%) κατ’ ελάχιστο.
 Η εταιρεία παραγωγής των ηλιακών πάνελ θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή φορέα.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από σχετικά τεχνικά φυλλάδια για την
πιστοποίηση των υλικών, µε αναφορά στην εγγύηση τους ή εγγύηση του προµηθευτή του
εξωτερικού.
Αντιστροφείς (Inverters)
Για να γίνει η µετατροπή του εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) σε συνεχές (DC) προκειµένου
να διοχετευθεί στις µπαταρίες, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αντιστροφείς (Inverters) του
συστήµατος διαχείρισης. Οι µπαταρίες θα πρέπει να είναι στα 12V βαθειάς φόρτισης για την
κάθε εγκατάσταση, κατάλληλες για σύνδεση µε φ/β γεννήτριες.
Βάσεις στήριξης
Τα στηρίγµατα και οι τεγίδες στήριξης που θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση των
πλαισίων (βάσεις-τεγίδες, ενωτικά πλαισίων), θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από
αλουµίνιο.
Καλώδια
Για τη σύνδεση κάθε σειράς φωτοβολταϊκών στοιχείων µε τον αντιστροφέα θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο τύπου Solar DC ή παρόµοιου τύπου. Πρόκειται για εύκαµπτα
καλώδια µε µόνωση και µανδύα από θερµοπλαστικό υψηλής αντοχής. Τα καλώδια να
ακολουθούν τις προδιαγραφές HD605/A1, EN60811-2-1, EN50396, EN50267-2-1/-2,
EN60684-2 και IEC60332-1-2. Για την καλύτερη διάκριση των καλωδίων να
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χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί χρωµατισµοί ανάλογα µε την πολικότητα των ισχύων που
µεταφέρουν.
Όλη η καλωδίωση από την πλευρά του DC θα πρέπει να γίνει µε ίδιο καλώδιο τύπου Solar ή
παρόµοιου τύπου, ειδικό για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και έκθεση στις εξωτερικές
συνθήκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ανάλογα µε το φωτοβολταϊκό πλαίσιο που θα
χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες, ειδικές για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις, απολήξεις µε τις οποίες θα γίνει η σύνδεση (MC3, MC4 και Tyco). Η στήριξη
των καλωδίων θα πρέπει να γίνει µε δεµατικά από πλαστικό υλικό για την αποφυγή
επαγωγικών ρευµάτων.
Πίνακας – Ηλεκτρολογικό υλικό
Ο πίνακας που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι στεγανός κατάλληλος για εξωτερική χρήση.
Στο εσωτερικό του πίνακα θα πρέπει να τοποθετηθούν :
• Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας.
• Αυτόµατοι DC.
• Τριφασικό ρελέ ισχύος µε επιτηρητή τάσεως για προστασία του κυκλώµατος.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επιπλέον
-

Την υποχρέωση να ανταποκριθεί άµεσα σε ζήτηση ανταλλακτικών από τον φορέα
διαχείρισης των σταθµών φόρτισης και των ποδηλάτων για τα επόµενα τουλάχιστον
δέκα (10) χρόνια. Τα έξοδα προµήθειας των ανταλλακτικών βαρύνουν τον φορέα
διαχείρισης των σταθµών.

-

Την επίλυση τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν στον χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας (2 χρόνια).

Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί σχέδιο τεκµηρίωσης της όλης εγκατάστασης
βάσει των απαιτήσεων που περιγράφηκαν.

2.2. Ηλεκτρικά Ποδήλατα
Θα γίνει προµήθεια δώδεκα (12) ηλεκτρικών ποδηλάτων µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Πιστοποίηση

Έγκριση Τύπου Ε.Ε.

Μέγιστη αυτονοµία µε πλήρως φορτισµένη
µπαταρία

τουλάχιστον 50 km

Μέγιστη τελική ταχύτητα

25km/h

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα

250Watt
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Μέγιστος αριθµός επαναφορτίσεων

≥700

Μέγιστος χρόνος επανάφόρτισης

Το πολύ µέχρι 5 ώρες

Σύστηµα κίνησης

Αλυσίδα.

Σκελετός

Αλουµινίου

Ανάρτηση

Πρόσθιος τροχός+ Σέλα

Φρένα

∆ισκόφρενο τουλάχιστον στον
έναν τροχό

Ζάντες

Αλουµινίου

Μέγεθος ελαστικών

26 x 1.75

Συνολικό βάρος

κάτω από 25Kg χωρίς την
µπαταρία

Χρώµατα

Σε συνεννόηση µε την Τεχνική
Υπηρεσία

Τα ποδήλατα θα πρέπει να διαθέτουν µπροστινές αναρτήσεις, ανάρτηση στη βάση της σέλας,
λάστιχα κατάλληλα για χρήση στην πόλη. Επίσης απαιτείται να διαθέτουν αλουµινένιο
σκελετό άριστα ζυγισµένο και να είναι εξοπλισµένα µε µπαταρία λιθίου ή gel µε µέγιστο
αριθµό επαναφορτίσεων ≥700 και µέγιστη τελική ταχύτητα 25km/h. Τα ποδήλατα θα πρέπει
να έχουν πλαστικούς λασπωτήρες στον εµπρός/πίσω τροχό, µπροστινό φως για το βράδυ,
σχάρα µε πίσω φώς για να µεταφέρεται οτιδήποτε και αρκετά ανακλαστικά για να είναι
εµφανή ακόµα και στα πιο σκοτεινά σηµεία. Tέλος, τα ποδήλατα απαιτείται να παρέχονται µε
εγγύηση 2 ετών.
2.3. Βάση στάθµευσης συµβατικών ποδηλάτων
Θα προσφερθούν και θα εγκατασταθούν τρείς (3) βάσεις στάθµευσης ποδηλάτων των 5
θέσεων µε τα εξής χαρακτηριστικά.
Μπάρες στάθµευσης ποδηλάτων κατασκευασµένες από κουρµπαρισµένες γαλβανιζέ
σωλήνες.
Με πλάγια διάταξη για να επιτρέπει τη στάθµευση ποδηλάτων σε µικρό χώρο.
Κατασκευασµένες εξολοκλήρου από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα.
Μήκος συνολικό της βάσης κάτω από 3 m η καθεµία.
Στη συσκευασία να περιλαµβάνονται τα υλικά στερέωσης.
Αλυσίδες ασφαλείας για ισάριθµα ποδήλατα
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2.4. Συµβατικά ποδήλατα
Θα γίνει προµήθεια δεκαπέντε (15) συµβατικών ποδηλάτων, µε σκελετό αλουµινίου. Η
προµήθεια θα περιλαµβάνει τριών µεγεθών ποδήλατα ενδεικτικά θα µπορούσε να είναι: έξι (6)
µε διαστάσεις 48cm/28”, πέντε (5) µε διαστάσεις 45cm/26” και τέσσερα (4) µε διαστάσεις
43cm/24”, όλα µε κιβώτιο τουλάχιστον έξι ταχυτήτων. Θα πρέπει να διαθέτουν δισκόφρενα
τουλάχιστον στον ένα τροχό και ζάντες αλουµινίου, φτερά, σχάρα και δυναµό και φώτα
εµπρός και πίσω. Ο λαιµός της σέλας θα προσαρµόζεται στο ύψος του αναβάτη και η σέλα θα
έχει αναπαυτικό κάθισµα. Θα έχουν οµοιόµορφο χρωµατισµό που θα συµφωνηθεί µε την
Τεχνική υπηρεσία ενώ τα ποδήλατα θα παρέχονται µε εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
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ΜΕΡΟΣ Γ': ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται µε µορφή πινάκων ούτως ώστε να
χρησιµοποιηθούν για τη διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισµού σύµφωνα µε τα ισχύοντα περί
διαγωνισµών του δηµοσίου. Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος
συµπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου
εξοπλισµού.
Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών
Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συµπληρωθούν από
τους προµηθευτές που θα θελήσουν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Επεξήγηση των
στηλών των πινάκων:
α) Στήλη Α/Α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των
στοιχείων που περιγράφονται στην επόµενη στήλη.
β) Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή έχουν συµπληρωθεί:
Η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
προµηθευτή. Ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της
προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο).
Η µη συµµόρφωση µε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
Στη στήλη αυτή σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που έχει τη µορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Ένα αριθµητικό
µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθµός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου,
εγγράφου ή δηµοσιεύµατος µε το οποίο υποστηρίζονται σηµειωθείσες πληροφορίες στις
προηγούµενες στήλες. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί,
υπογραµµισθεί και να αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των προδιαγραφών που
αναφέρεται.
Σύµφωνα µε τις ανάγκες των διαγωνισµών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα
σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να
είναι σαφείς και τυπωµένες ή δακτυλογραφηµένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα. Η µη
συµµόρφωση µε τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφορά
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(α)

(β)

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

(γ)

(δ)

(ε)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
Φ/Β

1

Προµήθεια και
εγκατάσταση
αυτόνοµων
φωτοβολταικών
εγκαταστάσεων σε
στέγαστρο για φόρτιση,
στάθµευση και
ασφάλιση ηλεκτρικών
ποδηλάτων.

2

Μήκος κάθε
εγκατάστασης
µικρότερο των 7
µέτρων

<=7

3

Σχεδίαση
και
τοποθέτηση πλαισίων
στήριξης φ/β πλαισίων
βάσει στατικής µελέτης

ΝΑΙ

4

Υλικό
κατασκευής
πλαισίων στήριξης :
αλουµίνιο

ΝΑΙ

5

Τύπος µπαταρίας κάθε
στεγάστρου λιθίου ή gel
ισχύος ανάλογης των
αναγκών ταυτόχρονης
φόρτισης 6 ποδηλάτων
µε τις απαιτήσεις που
περιγράφονται και του
χρόνου φόρτισης που δε
θα ξεπερνά τις 5 ώρες.

ΝΑΙ

6

Ηλιακοί συλλέκτες
(Συνολικής ισχύος
ανάλογης των
απαιτήσεων φόρτισης

ΝΑΙ

2
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των µπαταριών και
λειτουργίας των
ποδηλάτων, όπως
αυτές καθορίζονται
στις τεχνικές
προδιαγραφές των
ποδηλάτων)

7

8

Ρυθµιστής φόρτισης
(MPPT (maximum
power point tracking))
Μετατροπέας ηλιακής
ενέργειας (Συνολικής
συνεχούς ισχύος
ανάλογης των
απαιτήσεων
λειτουργίας των
ποδηλάτων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τάση 230V,
Συχνότητα 50Hz)

9

10

∆υνατότητα ανάκτησης
ενέργειας από το
δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ
∆ύο LED φώτα
οροφής σε κάθε
στέγαστρο που να
επιτυγχάνεται
οµοιόµορφος φωτισµός
του στεγάστρου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τάση ρεύµατος: 220V
Λάµπες συνολικής
ισχύος: 2 x 36 W για
κάθε στέγαστρο

11

Σύνδεση φ/β µε
καλωδία τύπου Solar
DC προδιαγραφών:
(HD605/A1, EN608112-1, EN50396,

ΝΑΙ
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EN50267-2-1/-2,
EN60684-2 και
IEC60332-1-2)

12

Τοποθέτησή καλωδίων
εντός σπιράλ σταθερά
στηριζόµενο µε
πλαστικά υλικά.

ΝΑΙ

13

Χρωµατικός
διαχωρισµός καλωδίων

ΝΑΙ

14

Πλήρης
ηλεκτρολογικός
πίνακας, στεγανός
κατάλληλος για
εξωτερική χρήση. Στο
εσωτερικό του πίνακα
επιπλέον θα υπάρχουν :
Σύστηµα
αντικεραυνικής
προστασίας.
Αυτόµατοι DC.
Τριφασικό ρελέ ισχύος
µε επιτηρητή τάσεως
για προστασία του
κυκλώµατος

ΝΑΙ

15

Σχέδιο τεκµηρίωσης της
όλης εγκατάστασης
βάσει των απαιτήσεων
που περιγράφηκαν

ΝΑΙ

16

Εγγύηση φ/β πλαισίων
άνω των πέντε (5) ετών

>=5

17

Εγγυηµένη
απόδοση
πάνελ στο εικοστό
(20ο) έτος, ποσοστού
ογδόντα τοις εκατό
(80%) κατ’ ελάχιστο

ΝΑΙ

18

Πιστοποίηση εταιρίας
παραγωγής
των
ηλιακών πάνελ από την

ΝΑΙ
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Ευρωπαική Ένωση ή
και διεθνή φορέα

19

Ανταπόκριση σε
ζήτηση ανταλλακτικών
από τον φορέα
διαχείρισης για
τουλάχιστον 10 χρόνια

>=10

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ
20

Προµήθεια 12
ηλεκτρικών ποδηλάτων

12

21

Μέγιστη αυτονοµία µε
πλήρως φορτισµένη
µπαταρία (λιθίου ή gel)
τουλάχιστον 50 km

>=50

22

Μέγιστη τελική
ταχύτητα 25km/h

23

Μέγιστος αριθµός
επαναφορτίσεων ≥700

>=700

24

Μέγιστος χρόνος
επανάφόρτισης το πολύ
5 ώρες

<=5

25

Σύστηµα κίνησης
Αλυσίδα.

ΝΑΙ

26

Σκελετός Αλουµινίου

ΝΑΙ

27

Ανάρτηση : Πρόσθιος
τροχός και Σέλα

ΝΑΙ

28

Φρένα: ∆ισκόφρενο
τουλάχιστον στον ένα
τροχό

ΝΑΙ

29

Ζάντες: Αλουµινίου

ΝΑΙ

25

Μέγεθος ελαστικών :
ΝΑΙ

30
26’’ x 1,75
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31

Συνολικό βάρος κάτω
από 25Kg χωρίς τη
µπαταρία

32

Μέγιστη ισχύς
ηλεκτροκινητήρα

33

Επιπλέον εξοπλισµός:
πλαστικοί λασπωτήρες
και στους δυο τροχούς,
µπροστινό φως και
σχάρα µε φως όπισθεν

ΝΑΙ

34

Χρώµατα: Σε
συννενόηση µε την
Τεχνική Υπηρεσία

ΝΑΙ

35

Έγκριση τύπου Ε.Ε.

ΝΑΙ

36

Εγγύηση 2 ετών

>=2

37

Εγγύηση µπαταρίας
τουλάχιστον 1 έτος

>=1

38

Ανταπόκριση σε
ζήτηση ανταλλακτικών
από τον φορέα
διαχείρισης για
τουλάχιστον 10 χρόνια

>=10

<=25

250Watt

Γ. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

39

Βάσεις στάθµευσης
15 θέσεων
συµβατικών
ποδηλάτων (3 µπάρες
x 5 θέσεις)

>=15

40

Υλικό κατασκευής
βάσεων:
κουρµπαρισµένες

ΝΑΙ
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γαλβανιζέ σωλήνες.

41

Κατασκευασµένες
εξολοκλήρου από
γαλβανισµένο εν
θερµώ χάλυβα.

ΝΑΙ

42

Συνολικό µήκος βάσης
κάτω από 3 m η
καθεµία.

<=3

43

Στη συσκευασία
περιλαµβάνονται
υλικά στερέωσης.

ΝΑΙ

44

Αλυσίδες ασφαλείας
για 15 ποδήλατα για να
ασφαλίζονται στις
βάσεις.

να
τα

>=15

∆. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

45

Προµήθεια 15
συµβατικών
ποδηλάτων

15

Υλικό κατασκευής
αλουµίνιο
Και επιλογή τριών
µεγεθών – ενδεικτικά:
46

6 ποδήλατα Τύπου Hiten 48cm / 28"

ΝΑΙ

5 ποδήλατα Τύπου Hiten 45cm / 26"
4 ποδήλατα Τύπου Hiten 43cm/ 24"

47

Κιβώτιο ταχυτήτων µε
τουλάχιστον έξι
ταχύτητες

ΝΑΙ

48

Φρένα : ∆ισκόφρενα
τουλάχιστον στον ένα

ΝΑΙ
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τροχό
49

Ζάντες Αλουµινίου

ΝΑΙ

50

Χρώµατα: Σε
συννενόηση µε την
Τεχνική Υπηρεσία

ΝΑΙ

51

Φτερά-Σχαρα

ΝΑΙ

52

∆υναµό και φώτα
εµπρός και πίσω

ΝΑΙ

53

Λαιµός σέλας
προσαρµοζόµενος στο
ύψος του αναβάτη.
Αναπαυτικό κάθισµα
σέλας.

ΝΑΙ

54

Εγγύηση: Τουλάχιστον
2 ετών

>=2

77

ΜΕΡΟΣ ∆’: Οικονοµική Προσφορά
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Στον Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, οι προσφέροντες θα έχουν συµπληρωµένο, υποχρεωτικά (επί
ποινή αποκλεισµού), τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς που εµφανίζεται στην επόµενη σελίδα.
Στον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς οι τιµές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (υπάρχει ειδική στήλη
στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό επί τοις % στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος ή
υπηρεσία).
Η συνολική τιµή της προσφοράς για το σύνολο του έργου, θα αναγραφεί αριθµητικώς και ολογράφως.
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗΝ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφερό

Σύνολο

µενη Τιµή

είδους

Μονάδας

χωρίς ΦΠΑ

Αριθµός
α/α

Είδος

Ποσοστό
ΦΠΑ που

Ειδών

αναλογεί
(%)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού)
φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γ) Βάσης στάθµευσης για 15 συµβατικά
ποδήλατα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
Σύνολο Προσφοράς - αριθµητικώς =

2
12
15
15

Σύνολο Προσφοράς - Ολογράφως =

Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και εφόσον ζητηθεί µπορεί
να δοθεί παράτασή της ισχύος της.
Ηµεροµηνία,
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα και υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης …/…/2015
Προς: ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. …………………
Για εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (975,61 ευρώ).
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της ένστασης, της διαιρέσεως και της διζήσεως, υπέρ της
.......................................................που εδρεύει. ...........................................
..................................... .......................................

....................................

.................... και µέχρι του ποσού των εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και
εξήντα ένός λεπτών
(975,61 ευρώ).για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της
......../........./2016 για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων»,
ενταγµένου στο Ευρωπαικό πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 20072013» µε χρηµατοδότηση 75% από ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους,
προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου
ΦΠΑ.
σύµφωνα µε τη µε αριθµό ........./2016 Απόφαση ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της
..............................................................................
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την................/.................../2016
(Σηµείωση προς τη Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης (σε περίπτωση ένωσης
προµηθευτών).
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης …/…/2016
Προς: ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. …………………
για ……………………………………… ευρώ (00.000,00) € Με την παρούσα εγγυόµαστε,
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως, υπέρ της
.......................................................που εδρεύει. ...........................................
..................................... .......................................
....................................
.................... και µέχρι του ποσού των……………………………….. ευρώ (00.000,00)
€, για τη καλή εκτέλεση του έργου µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων»,
ενταγµένου στο Ευρωπαικό πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 20072013» µε χρηµατοδότηση 75% από ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους,
συµβατικού
τιµήµατος.....................................................ευρώ
(00.000,00
€)
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ που µας ανατέθηκε µε τη µε αριθµό
........./2015 Απόφαση Κατακύρωσης του µε αριθµό Απόφασης ∆ιακήρυξης……/2016
διαγωνισµού σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις
απορρέουσες υποχρεώσεις αναφορικά µε τη καλή εκτέλεση της σύµβασης της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων».
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ........../................./……..
(Σηµείωση προς τη Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το
συµβατικό χρόνο παράδοσης των προµηθευόµενων ειδών πλέον δυο (2) µήνες).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης (σε περίπτωση ένωσης
προµηθευτών).
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς: ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. …………………

…/…/2016

για ……………………………….ευρώ (………….) € Με την παρούσα
εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της ένστασης, της διαιρέσεως και της διζήσεως, υπέρ της
.......................................................που εδρεύει. ...........................................
.....................................
....................................... ....................................
.................... και µέχρι του ποσού των…………………………… ευρώ (00.000,00) €, για τη
καλή λειτουργία του
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
κατά το χρονικό διάστηµα των δυο ετών της δωρεάν συντήρησης τους (περίοδος εγγύησης),
έργου ενταγµένου στο Ευρωπαικό προγράµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία
2007-2013» µε χρηµατοδότηση 75% από ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους,
συµβατικού τιµήµατος................................................................. ευρώ (00.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ , σε συνέχεια του έργου της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων,
που µας ανατέθηκε µε τη µε αριθµό ........./…… Απόφαση Κατακύρωσης του µε αριθµό
Απόφασης ∆ιακήρυξης……/…….. διαγωνισµού σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις απορρέουσες
υποχρεώσεις αναφορικά µε τη καλή λειτουργία των προµηθευόµενων ειδών της σύµβασης.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ........../................./201
(Σηµείωση προς τη Τράπεζα: το ύψος της θα ανέρχεται στο 5% της συµβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ και ο χρόνος ισχύος της να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο της δωρεάν
συντήρησης (περίοδος εγγύησης) πλέον τρεις (3) µήνες).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
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Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης (σε περίπτωση ένωσης
προµηθευτών).
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ∆ιοικητήριο Καστοριάς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:2467022513
Email:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013», θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη
του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 :
Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ.
Αρ. Πρωτ. …………

Στη Καστοριά σήµερα
συµβαλλόµενοι:

………/…../2016

ηµέρα

…………………..

οι

παρακάτω

1) η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας νοµίµως εκπροσωπούµενος από τον Περιφερειάρχη
κο Καρυπίδη Θεόδωρο και
2) η εταιρία «………………» µε το διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεύει στη
………………………………………………………………..,
ΑΦΜ:…………………,
∆ΟΥ:
……………………., Τ.Κ. …………………., νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον διαχειριστή
αυτής …………
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Ο πρώτος συµβαλλόµενος, καλούµενος του λοιπού «αναθέτουσα αρχή»,
έχοντας υπόψη:
1.

Το ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει της προµήθειες του δηµοσίου
τοµέα αλλά και τις ειδικότερες ρυθµίσεις των σχετικών θεµάτων, µε έµφαση στο
νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει αναφορικά µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από
ΕΥΡΩΑΠΑΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και πράξεις προµηθειών.

2.

το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε
– συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα,

3.

το Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,

4.

το Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Επείγουσες ρυθµισεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»,

5.

το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ και καταργείτο Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000,

6.

το Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,

7.

το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες διατάξεις»,

8.

το Ν. 4205/13 (ΦΕΚ 242/Α΄) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων ….και άλλες
διατάξεις»,

9.

την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»,

10. το Π.∆.146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α΄)
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 271/2011 απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 877/21-3-2012 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 939/Β΄),
11. το Π. ∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ως προς τις διατηρούµενες
διατάξεις,
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12. τη µε αρ.πρωτ. 4365/20-10-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 4 (Απόφαση 294/2014 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε θέµα «Τήρηση διατυπώσεων
δηµοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»,
13. την έγκριση του έργου G.AL.E.T. - Greece / Albania Energy Tourism του IPA του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία
2007-2013» το οποίο έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 305/8 µε Προϋπολογισµό 268205,88
€ και µε Κωδικό αριθµό έργου Π∆Ε 2014ΕΠ30580010
14. Το πρακτικό του διαγωνισµού που έγινε στις ………. / ………… / 2016 και
αφορά στην επιλογή αναδόχου της πράξης µε τίτλο «: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
»
17. Τη µε αριθµό ……/16 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας µε θέµα: «Κατακύρωση διαγωνισµού για την πράξη µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων»

συνάπτει µε το δεύτερο συµβαλλόµενο, καλούµενο του λοιπού «ανάδοχος», σύµβαση
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1. Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α) Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
Β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων
Γ) Βάση στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
∆) Συµβατικών ποδηλάτων
Άρθρο 2. Ορισµοί
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο
παρόν άρθρο.
∆ιοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή ή την Επιτροπή Παραλαβής της συγκεκριµένης προµήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών,
των τηλεγραφηµάτων, των τηλεοµοιοτυπιών και των email.
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Έργο: το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει, κατ' ελάχιστο, ο Ανάδοχος,
ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισµού.
Παραδοτέα: Όλα τα οριζόµενα στα τεύχη του διαγωνισµού προϊόντα και υπηρεσίες, που ο
Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη
Σύµβαση.
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για
την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας.
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου.
Επιτροπή Παραλαβής: Το µε τις κείµενες διατάξεις αρµόδιο για την επίβλεψη της
εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό και θα λειτουργεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα αναφορικά µε τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Άρθρο 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προς προµήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 1 θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο
και σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας σε συνδυασµό µε τις τεχνικές
προδιαγραφές βάση των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισµός της ∆/ξης ..../2015, που
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Άρθρο 4. ∆ιάρκεια
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες, ήτοι από την ηµεροµηνία υπογραφής
της. Σε περίπτωση που η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη
εργάσιµη, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη τελευταία
ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.
Άρθρο 5. Γλώσσα της σύµβασης
Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα.
Άρθρο 6. Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών
Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών για την υλοποίηση της συγκεκριµένης προµήθειας και κατισχύει κάθε άλλου
εγγράφου. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην απόφαση κατακύρωσης
του έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκύρηξη αλλά και στην προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 7. Έγγραφη Επικοινωνία
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα,
∆ιοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή
τηλεοµοιοτυπικά, µε email αλλά και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς)
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∆ιοικητήριο Καστοριάς
Τ.Κ. 52100 Καστοριά
Τηλ.2467350200
fax 2467022513
Για τον Ανάδοχο:

..... ………………..

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. Το ίδιο ισχύει και για τη περίπτωση της
επικοινωνίας µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση και
εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση,
πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
Άρθρο 8. Αµοιβή
Ως αµοιβή του αναδόχου ορίζεται η τελική προσφορά του εντολοδόχου
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι ………… (……….€ ) ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23%).
Άρθρο 9. Τρόπος καταβολής αµοιβής
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 35
του Π. . 118/07 θα γίνει ως εξής:
- χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 40% του Συµβατικού Τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ,
έναντι ισόποσης εγγύησης (συνυπολογίζεται και η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης)κατόπιν
αιτήµατος του υποψηφίου.
- ποσοστό 20% του Συµβατικού Τιµήµατος, χωρίς ΦΠΑ, µε το πρωτόκολλο παραλαβής
κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και
- εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας, πλέον ΦΠΑ, µετά την οριστική
παραλαβή ολόκληρου του έργου.
Η προκαταβολή θα είναι έντοκη. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που θα
ισχύει κατά την ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25%
ποσοστιαίες µονάδες, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 2/5/557/0026-10.9.01 Απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1209/Β/17.09.01).
Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση προµήθειας θα γίνεται µε την προσκόµιση των
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο. Η πληρωµή θα γίνεται στο χρόνο που είναι αναγκαίος για την
ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων, που δεν θα υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν µε βάση το αρθρο 35 του Π.∆ .
118/07.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής επιστρέφονται µετά την
οριστική παραλαβή ολόκληρου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών
απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλοµένους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου θα προσκοµισθεί από τον αντισυµβαλόµενο εγγύηση
καλής λειτουργίας αυτού µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις µήνες, από τη συµβατική
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περίοδο εγγύησης η οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι δυο (2) χρόνια.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου
εγγύησης.
Η δαπάνη του έργου όπως αυτό θα αναφέρεται µε την υπογραφή της σύµβασης, θα καλυφθεί
από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχο, παραστατικά (τιµολόγια παροχής
υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν τον αριθµό του φορολογικού του µητρώου.
Άρθρο 10.Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από την έδρα του.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσα Αρχή.
4. Εµπιστευτικότητα
4.1 Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε
κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες
των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά
ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και
την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο
µέλλον.
4.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα
Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
5. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
5.1 Κατ’εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος µε
βάση τους όρους της Σύµβασης, τηρουµένων των οριζοµένων από το ισχύον για κάθε
περίτωση νοµοθετικό πλαίσιο.
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη
υποχρεώσεών τους.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη
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δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
1. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων
τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης σύµβασης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή
εκτέλεση του έργου, να δροµολογήσει τις απαιτούµενες ενέργειες για να καταβάλει στον
Ανάδοχο την ανάλογη αµοιβή.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα
εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε
κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν
σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή του
Αναδόχου.
4. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου.
5. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και
δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τα
άρθρα 681 και επόµενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής
προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύµβαση) να καταγγείλει τη
σύµβαση χωρίς καµία υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης προς τον Ανάδοχο κανενός
ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που µέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν,
ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριµένη περίοδο από την
αρµόδια προς τούτο επιτροπής.

Άρθρο 11. Συνδροµή σε θέµατα επικοινωνίας µε τρίτους
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα,
εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεών του.
Άρθρο 12. Εγγυητική Ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, ότι τα υπό προµήθεια ποδήλατα και σταθµός
φόρτισης θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη
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σύµβαση αυτή, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή
σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην
παρούσα Προκήρυξη.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το όλο σύστηµα θα είναι κατά την
παράδοσή του καινούργιο.
Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δυο (2)ετών, που θα καλείται στο εξής «περίοδος
εγγύησης καλής λειτουργίας», ή εν συντοµία «περίοδος εγγύησης», ο ανάδοχος εγγυάται ότι
θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα
Αρχή, δηλαδή µε πλήρη κάλυψη και των αναλωσίµων και των εργατοωρών των τεχνιτών
όλων των κατηγοριών – ειδικοτήτων που θα απαιτηθεί να δουλέψουν.
Το προµηθευόµενο έργο νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από
τη στιγµή της εγκατάστασης του στον τόπο του έργου. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της
εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο
εγγύησης.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του αντικειµένου
προµήθειας κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς
καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που προκύπτει κατά
την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια
που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά ή στη σχεδίαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα
χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και σε δαπάνη του Ανάδοχου.
Άρθρο 13. Κατάθεση Εγγυήσεων
13.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει την µε αριθµ.
………………………εγγυητική επιστολή………………………….. που ανέρχεται στο 5%
του συµβατικού τιµήµατος του έργου χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή στο ποσό …………….,
σύµφωνα µε το Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α΄). Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής θα πρέπει
να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης που µε βάση τη
σύµβαση ο αγοραστής δηλαδή η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει το
προµηθευόµενο µε την παρούσα σύµβαση υλικό, πλέον δύο (2) µήνες και επιστρέφεται µετά
την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία
φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει στην εγγύηση καλής εκτέλεσης να σηµειώνεται ότι
αυτή καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, παρά µόνο για το ποσό που θα
προκύπτει ως διαφορά µεταξύ της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόµενης προκαταβολής.
13.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια έργου, κατά το χρονικό διάστηµα της δωρεάν
94

συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), η οποία θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε δύο έτη
(2) ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή να καταθέσει εγγύηση, το ύψος
της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συµβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία θα
πρέπει να έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3)
µήνες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε πλήρη συντήρηση του έργου
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις τεχνικές ανάγκες αυτού, για τα έτη εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Επίσης κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση της Π.Ε. Καστοριάς, να αντικαταστήσει ολόκληρο το έργο ή εξάρτηµα
αυτού που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή πληµµελή
συντήρηση του.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν ανταποκριθεί στο αίτηµα της Π.Ε. Καστοριάς και µέσα
στα χρονικά περιθώρια που θα καθορίζονται για την αλλαγή ή την επισκευή του
προµηθευόµενου είδους, θα εκπίπτει στο σύνολο της η εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας (ανεξάρτητα από το είδος του εξαρτήµατος που παρουσίασε πρόβληµα).
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου ισχύος
της.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων θα
πρέπει στην εγγύηση καλής λειτουργίας να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει όλα τα µέλη της
ένωσης αλληλεγγύως.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης ή του Ευρωπαϊκου Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη –µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α΄) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆ .Ε.
ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µεταφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 14. Ασφάλιση
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε ζηµία ή απώλεια του προϊόντος που θα παραδοθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής του, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε
πλήρη αποκατάσταση ή ακόµη και αντικατάστασή του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή
επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο , εφόσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και
µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού του αναδόχου, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά µε τις
ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
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Άρθρο 15. Αποζηµίωση
1.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους
του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
2.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που
ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων
που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
3.
Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ
µέρους του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 16. Πρόγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης
Εντός δέκα (10) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτοµερές πρόγραµµα εκτέλεσης της
Σύµβασης, στο οποίο θα εµφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του έργου (της προµήθειας)
και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους.
Άρθρο 17. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Ως χρόνος παράδοσης του αντικειµένου προµήθειας ορίζεται το χρονικό διάστηµα των δύο
(2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε
απόφαση της Αναθέτουσας αρχής µετά τη σύµφωνη γνώµη της Ε∆Α της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας να παρατείνεται µέχρι το εν τέταρτο (¼) αυτού ύστερα οπό σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού
χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειµένου προµήθειας δεν
παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την
αιτηθείσα παράταση, ανεξάρτητα από το αν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό προµήθεια αντικείµενο µέσα στα χρονικά περιθώρια
που παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται µε το προβλεπόµενο τρόπο οι κυρώσεις
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ηµεροµηνία που προτίθεται
να παραδώσει το ολικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα.
Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να
µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα
βία. Ο προµηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της
ανωτέρας βίας. ∆εν µπορεί όµως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν
προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε είκοσι µέρες
αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναµία του να
εκτελέσει στο σύνολο της ή µερικά την προµήθεια που ανέλαβε.
Άρθρο 18. Τρόπος και τόπος παράδοσης
Το έργο θα παραδοθεί µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή σε συγκεκριµένη περιοχή της
Καστοριάς που θα υποδειχθεί από τη Π.Ε. Καστοριάς όπου και θα πραγµατοποιηθεί δοκιµή
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του οµοίως µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή του. Στη διακριτική ευχέρεια της Π.Ε.
Καστοριάς θα είναι η διαφοροποίηση της θέσης παράδοσης και της περιοχής εκτέλεσης της
δοκιµαστικής του λειτουργίας.
Άρθρο 19. Παραλαβή Έργου
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή
ενεργείται στον τόπο εγκατάστασής του ή στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Καστοριάς σύµφωνα
µε τους όρους της σύµβασης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του, καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η
παραλαβή θεωρείται επιτυχηµένη µόνο κατά την περίπτωση που το έργο ανταποκριθεί
πλήρως κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής του λειτουργίας του.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν παραλάβει το προϊόν, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο
τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της
απόρριψης. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
Η παραλαβή του σταθµού φόρτισης και των ποδηλάτων θα γίνει σε δύο φάσεις, µε την
παράδοση των ειδών συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο ελέγχου
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές εντός 20 ηµερών από την παράδοση του το λεγόµενο
Πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την πρακτική δοκιµασία του σταθµού και των ποδηλάτων θα συνταχθεί και οριστικό
πρωτόκολλο (παράδοσης ή απόρριψης) µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Ο χρόνος
αυτής της παράδοσης θα οριστεί από κοινού µε τον προµηθευτή µόλις αυτός δηλώσει
ετοιµότητα, το πολύ εντός 15 ηµερών.
Άρθρο 20. Καθυστερήσεις Εκτέλεσης
1.

2.

Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Έργου εντός της προθεσµίας ή
των προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση, όπως τυχόν έχουν µετατεθεί η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα που
της παρέχει η Σύµβαση, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο.
Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόµενη Συµβατική
Αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσοστό 5% της Συµβατικής Τιµής, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύµβαση.

Άρθρο 21. Ποινικές ρήτρες για το έργο
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης των
προµηθευοµένων ειδών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε
τα παρακάτω. Εάν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης (όπως
διαµορφώθηκαν από τις συµβατικές προθεσµίες και τις τυχόν µεταθέσεις
χρονοδιαγράµµατος και τις χορηγηθείσες παρατάσεις) και το έργο δεν παραδοθεί, τότε
επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που
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υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του
µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π. .118/07, ποσοστό 1% επί της συµβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π. . 118/07, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα χωρίς το Φ.Π.Α.. Εάν κατά τον υπολογισµό του
χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται
ολόκληρη µέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα χωρίς το Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των ειδών πάνω από ένα µήνα ως προς την
συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει
τη Σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή για το σύνολο της προµήθειας.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων, θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου.
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την εποµένη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης µέχρι τη
προσκόµιση του συµβατικού υλικού µε το µε ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού
του τόκου υπερηµερίας.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Άρθρο 22. Κυριότητα προϊόντων και πνευµατικής ιδιοκτησίας
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισµού που παραδίδει µέχρι την ηµεροµηνία
Οριστικής Παραλαβής του έργου, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή,
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. Όλο το έγγραφο ή άλλο υλικό που
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύµβασης, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν
στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύµβασης µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ' οιονδήποτε
τρόπο λύση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά
δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές, σε αντικαταστάσεις εξοπλισµού και σε κάθε άλλη
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των
δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ'
αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται, στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης
ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων εξ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα, ίδιας αξίας,
απόδοσης και λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/ 1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να ειδοποιήσει αµέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο αλλά και να του παράσχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά,
για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος
αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ
αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων,
αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική
ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
Άρθρο 23. Τίµηµα
1.

2.

Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο
ποσό των ………………… χιλιάδων ευρώ (000.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος, έξοδα δηµοσίευσης διαγωνισµού ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

Άρθρο 24. Λύση – Καταγγελία Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τα οριζόµενα από το άρθρο 34 του Π∆ 118/2007, δικαιούται
να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς
τούτον επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά.
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
του επαγγέλµατός του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας
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προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία
ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει
όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος µέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα
µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που
δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για
κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που
αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς
εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό.
Άρθρο 25. Καταγγελία εκ µέρους του αναδόχου
Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή
τριάντα (30) ηµέρες πριν, εφόσον η τελευταία (δηλαδή η Αναθέτουσα Αρχή) µεταθέτει το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά
προβλεπόµενου στη Σύµβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον προµηθευτή για
κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί.
Άρθρο 26. Ανωτέρα Βία
1.Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
2.Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
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σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει
και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και
περιστατικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη του σχετικού
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας,
τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
Άρθρο 27. Τροποποίηση Σύµβασης
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει της κείµενης ελληνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και τη σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής
Αρχής του προγράµµατος εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 28. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ
τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ'
αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα
σε χρονική προθεσµία 2 µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται
βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας στα αρµόδια προς τούτο ∆ικαστήρια.
Άρθρο 29. Έλεγχοι
Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε., ο Ανάδοχος υποχρεούται να
δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ορισµένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης και
διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. έργων.
Άρθρο 30. ∆ηµοσιότητα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του να τυπώσει και να τοποθετήσει στο
προµηθευόµενο είδος ετικέτες ή να το σφραγίσει µε σφραγίδα σύµφωνα µε τα υποδείγµατα
που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας
συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ε.Ε. (Κανονισµός 1828/2006 και 846/2009) και στη
θέση που θα του υποδειχτεί, προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµοσιότητα περί
συγχρηµατοδότησης στο έργο. Επιπρόσθετα υποχρεούται να εγκαταστήσει σχετική
πληροφοριακή πινακίδα το περιεχόµενο της οποίας και η θέση τοποθέτησης της θα της
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η παραπάνω υποχρέωση σε προθεσµία που θα οριστεί, ο
Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που δεν αίρεται και η Αναθέτουσα Υπηρεσία
φροντίζει για την κάλυψή της σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
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Άρθρο 31. Χρηµατοδότηση
Το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. σε ποσοστό 75% και 25% από εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆ΑΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόµοι,
Κανονισµοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την
Ε.Ε. έργων.
Άρθρο 32.Λύση της σύµβασης
Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 33. Επίλυση ∆ιαφορών
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που
θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, εφαρµοστέο
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό όπου απαιτείται.
Άρθρο 34: Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους έχει ο
αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά.
Άρθρο 35: Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόµενό της
υπογράφεται ως ακολούθως σε δυο αντίτυπα (2) από τα οποία, έκαστος των
συµβαλλοµένων θα λάβει ένα (1).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ
102

Συνηµµένα: Τεχνική περιγραφή των προµηθευόµενων ειδών.
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