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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 134/2018
Θέµα 6ο: Έγκριση διενέργειας της Προµήθειας Λαµπτήρων Ηλεκτρολογικού Υλικού ∆.
Ηράκλειας, καθορισµός του τρόπου εκτέλεσής της, έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισµός όρων του διαγωνισµού της προµήθειας.
Σήµερα την 03η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.µ η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.10595/28-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 5:
Παρόντες οι :
Επώνυµο

Απόντες οι:
Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Ονοµατεπώνυµο

1 Γκάλιος
2 Μαρίγκος
3 Αβραµίδης

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

Μπαλάσκας Απόστολος

4 Μουρατίδης

Νικόλαος

Ιωάννης

Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

5 Αναστασιάδης

Κων/νος

∆ηµήτριος

Μέλος

Γεωργιάδου Μαρία
Οι οποίοι δεν προσήλθαν

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή
να συζητήσει ένα (1) θέµα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη.
1. Καθορισµός όρων της δηµοπρασίας εκποίησης κινητών πραγµάτων του ∆ήµου Ηράκλειας.
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κρίνοντας
ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
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Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέµατος, έθεσε υπόψη
των µελών της την υπ’ αρ.10444/26-09-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η
οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες
που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές,
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα
µε τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως
εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117 και 118, µπορεί να
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη της Αρχής»
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε
το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς
φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι
προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται
και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61».
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας,
προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς
προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη
εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του
δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου
και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη».
O ∆ήµος Ηράκλειας έχει ανάγκη από την προµήθεια λαµπτήρων ηλεκτρολογικού υλικού , της
οποίας ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Λαµβάνοντας υπόψη :
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει
- τις ανάγκες του ∆ήµου
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- την ανωτέρω εισήγηση
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει :
1. Την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας λαµπτήρων ηλεκτρολογικού υλικού.
2. Λήψη απόφασης σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας.
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προµήθειας.
4. Τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού βάση της µελέτης 38/2018».
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, είδε τις σχετικές διατάξεις της
παρ.1δ και ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, τα
άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αρ.10444/26-09-2018 εισήγηση της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τη διενέργεια της Προµήθειας Λαµπτήρων Ηλεκτρολογικού Υλικού ∆. Ηράκλειας.
2. Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό.
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρ.38/2018 µελέτη
Προµήθειας Λαµπτήρων Ηλεκτρολογικού Υλικού ∆. Ηράκλειας προϋπολογισµού (µε ΦΠΑ)
35.000,00€ ώστε να προβεί ο δήµος άµεσα στην προµήθεια.
4. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθειας
Λαµπτήρων Ηλεκτρολογικού Υλικού ∆. Ηράκλειας προϋπολογισµού (µε ΦΠΑ) 35.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ως εξής:
∆Ι ΑΚΗΡΥΣΣΕI
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ » σύµφωνα µε την αριθ. 38/2018 Μελέτη της
τεχνικής Υπηρεσίας συνολικού προϋπολογισµού 35.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
(28.225,81€ πλέον ΦΠΑ 6.774,19€) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης
και για ένα (1) έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις (3)
µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας ∆ιακήρυξης .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)
όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

α/α

Κωδικός

Μονά
δα

CPV

Μέτρη
σης

Περιγραφή

Ποσότ
ητα

Τιµή
Μονάδ
ας

Συνολική
Τιµή (€)

(€)

Λυχνίες – Λαµπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.
Α. Λυχνίες - Λαµπτήρες
Α1
Α2
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Λυχνίες ατµών νατρίου
ισχύος 250 W-Ε40
λαµπτήρες τύπου LED
15w E27 1380LM 6000K
30.000HR

3153210
0-5

τεµ.

50

7,2

360,00 €

3153210
0-5

τεµ.

1100

1,7

1.870,00 €
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Α3

Α4

Α5

Α6

Α7
Α8

Α9

Α10
Α11
Α12

Α13

λαµπτήρες τύπου LED
15w E27 ψυχρό sticker
cw
λαµπτήρες τύπου LED
48w εξωτερικών χώρων
E27 230V 6000K 4650lm
30.000HR
λαµπήρες µανόλια 30w
εξωτερικών χώρων E27
3300LM 6500K 40.000HR
λαµπήρες µανόλια LED
60w E40 ψυχρό
εξωτερικών χώρων
λαµπήρες µανόλια LED
80w E40 ψυχρό
εξωτερικών χώρων E40
Λαµπτήρες 36w οικονοµίας
ψυχρό
Λάµπες γλοµπέ 18w τύπο
LED εξωτερικών χώρων
E27 6000K 1690lm
30.000hr
Λαµπτήρες φθορισµού
120εκ.-36W
Λαµπτήρες φθορισµού
60εκ.-18W
Λαµπτήρας 400W HQI-E40
Για προβολείς Ιωδείου
Μετάλλου σωληνοτή
Προβολείς Γηπέδων 400w
HQI IP65 ΜΑΥΡΟΣ
Στεγανός Συµµετρικής
∆έσµης

3153210
0-5

τεµ.

1310

2,3

3.013,00 €

3153210
0-5

τεµ.

200

7,6

1.520,00 €

3153210
0-5

τεµ.

150

14

2.100,00 €

3153210
0-5

τεµ.

100

25

2.500,00 €

3153210
0-5

τεµ.

20

35

700,00 €

3153210
0-5

τεµ.

500

2,8

1.400,00 €

3153210
0-5

τεµ.

250

4,5

1.125,00 €

τεµ.

50

2,8

140,00 €

τεµ.

75

2,4

180,00 €

3153100
0-7

τεµ.

80

8,5

680,00 €

3151860
0-6

τεµ.

50

37

1.850,00 €

3153291
0-6
3153291
0-6

17.438,00
€
Β. Ασφάλειες
Β1
Β2
Β3

Ρελέ φορτίου 25 Α
Ασφαλειοδιακόπτες
κίνησης 20Α
Ασφαλειοδιακόπτες
κίνησης 3x20 Α

Β4

Ηλεκτροπληξίας 2Χ40Α

Β5

Ηλεκτροπληξίας 4Χ40Α

Β6
Β7
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Ασφάλειες αυτοµατάκια
16Α
Ραγοδιακόπτης 1Χ63Α

3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141

τεµ.

10

20

200,00 €

τεµ.

20

9

180,00 €

τεµ.

5

27

135,00 €

τεµ.

5

40

200,00 €

τεµ.

5

50

250,00 €

τεµ.

20

5

100,00 €

τεµ.

4

6

24,00 €
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0-0
Β8

Ραγοδιακόπτης 3Χ63Α

Β9

διαροής ηλεκτροπληξίας
4Χ63Α

Β10

Ασφάλειες απλές 16+20Α

Β11

Ασφάλειες απλές 25+35Α

Β12

Ασφάλειες απλές 50+63Α

Β13

Ασφάλειες Νεοζέτ 25+35Α

Β14

Ασφάλειες Νεοζέτ 50+63Α

Β15

Αφάλειες γιάλινες 2-3-4-5 Α

3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0

τεµ.

3

18

54,00 €

τεµ.

2

85

170,00 €

τεµ.

30

1

30,00 €

τεµ.

20

1,2

24,00 €

τεµ.

30

1,3

39,00 €

τεµ.

30

1,4

42,00 €

τεµ.

30

1,5

45,00 €

τεµ.

200

0,2

40,00 €
1.533,00 €

Γ. Μετασχηµατιστές
Γ2
Γ3

Μετασχηµατιστής 400W για
προβολείς HQI
Μετασχηµατιστής 250W
Νατρίου

3117000
0-8
3117000
0-8

τεµ.

50

11

550,00 €

τεµ.

30

11

330,00 €
880,00 €

∆. Καλώδια
∆1

Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ

∆2

Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ

∆3

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5χιλ.
Κουλούρα 100µ.(µπλέ
µαύρο κίτρινο)

∆4

Καλώδιο NYΥ 5Χ1,5

∆5

Καλώδιο εύκαµπτο 2x2,5

∆6

Καλώδιο εύκαµπτο 3x1

∆7

Καλώδιο εύκαµπτο 2x1

∆8

NYY 3X1,5

∆9

NYY 3X2,5

∆10

ΝΥΥ 5Χ2,5

3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5
3132000
0-5

µ.µ

100

0,6

60,00 €

µ.µ.

100

0,8

80,00 €

µ.µ

500

0,18

90,00 €

µ.µ.

100

1,1

110,00 €

µ.µ

600

0,75

450,00 €

µ.µ.

100

0,45

45,00 €

µ.µ

100

0,35

35,00 €

µ.µ.

100

0,7

70,00 €

µ.µ

100

0,85

85,00 €

µ.µ.

100

1,4

140,00 €
1.165,00 €
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Ε. Φωτιστικά
Ε1
Ε2
Ε3

Ε4

Ε5

Ε6

Φωτιστικό κορυφής
φανοστάτη Φ25 (γλόµπος
περίβληµα και βάση)
Φωτιστικό κορυφής
φανοστάτη Φ30
Φωτιστικό κορυφής
φανοστάτη Φ40 φιµέ
Φωτιστικό led 1,5 µετρ.
70w εξωτ. Χώρων
(σκαφάκι) 6000Κ 6560ΛΜ
1562µµ ΙP66 στεγανό
Προβολέας τύπου LED
150w προβολείς 6000K
13600lm 30.000hr για
χρήση εξωτερικών χώρων
γήπεδα κτλ.
Βραχίωνας για φωτιστικά
δροµου -µπράτσα τύπου
∆ΕΗ για κολώνες
φωτισµού πλήρες

3499300
0-4

τεµ.

15

8

120,00 €

τεµ.

40

11

440,00 €

τεµ.

20

22

440,00 €

3499300
0-4

τεµ.

10

26

260,00 €

3153210
0-5

τεµ.

50

43

2.150,00 €

3153210
0-5

τεµ.

20

30

600,00 €

3499300
0-4
3499300
0-4

4.010,00 €
ΣΤ. Εκκινητές σταρτερ
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3

Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως
22 W
Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως
65 W ή 4 έως 80W
Εκκινητής 400 W : Στάρτερ
Λαµπτήρων Νατρίου/HQI
sodium

3153250
0-9
3153250
0-9
3153250
0-9

τεµ.

50

0,2

10,00 €

τεµ.

50

0,2

10,00 €

τεµ.

70

3,5

245,00 €
265,00 €

Ζ. ∆ιακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ
∆ιακόπτης εξωτερικός
Ζ1
µονός στεγανός
∆ιακόπτης εξωτερικός
Ζ2
στεγανός διπλός
Πρίζα σούκου εξωτερική
Ζ3
στεγανή µε καπάκι
Πρίζα σούκου εσωτερική
Ζ4
χωνευτή
∆ιακόπτης χωνευτός απλός
Ζ5
µονός
∆ιακόπτης χωνευτός απλός
Ζ6
διπλός
Ζ7
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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Ντουϊ πορσελάνης Ε27

3122410
0-3
3122410
0-3
3122410
0-1
3122410
0-1
3121410
0-0
3121410
0-0
3153200
0-4

τεµ.

10

6

60,00 €

τεµ.

10

7

70,00 €

τεµ.

15

9

135,00 €

τεµ.

15

5

75,00 €

τεµ.

10

4

40,00 €

τεµ.

10

5

50,00 €

τεµ.

20

2

40,00 €
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Ζ8

Φις αρσενικά σούκου

Ζ9

Φις Θυληκά σούκου

3153200
0-4
3153200
0-4

τεµ.

20

1,5

30,00 €

τεµ.

20

1,5

30,00 €
530,00 €

Η. Ρελέ κ.λ.π.
Η1
Η2

Χρονοδιακόπτης ράγας µε
εφεδρεία
Φωτοκύτταρο στεγανό
κουµπωτό µέρας νύχτας

Η3

Ρελέ ισχύος 4Χ25Α

Η4

Ρελέ ισχύος 4Χ40Α

3875000
0-7
3875000
0-7
3875000
0-7
3875000
0-7

τεµ.

15

25

375,00 €

τεµ.

20

15

300,00 €

τεµ.

5

35

175,00 €

τεµ.

4

40

160,00 €
1.010,00 €

Θ. ∆ιάφορα
ηλεκτρολογικά υλικά
Θ1

Θ2

Θ3

Θ4

Θ5

Θ6

Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 1 Σειράς
µεταλλικούς
Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 2 Σειρών
µεταλλικός
Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 3 Σειρών
µεταλλικός
Πίνακας εξωτερικός
στεγανός 1 σειράς
πλαστικός
Πίνακας εξωτερικός
στεγανός 2 σειράς
πλαστικός
Πίνακας εξωτερικός
στεγανός 3 σειράς
πλαστικός

Θ7

Βάσεις γλόµπου κυρτές

Θ8

Μπουάτ εξωτερικά στεγανά
10Χ10

Θ9

∆εµατικά καλωδίων 350χιλ

Θ10

Πολύµπριζο 5 θέσεων µε
καλώδιο

Θ11

Ταινίες φαρδιές

Θ12

Πισοταινία φαρδιά
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3121430
0-2

τεµ.

2

20

40,00 €

3121430
0-2

τεµ.

2

50

100,00 €

3121430
0-2

τεµ.

3

60

180,00 €

3121430
0-2

τεµ.

2

20

40,00 €

3121430
0-2

τεµ.

2

35

70,00 €

3121430
0-2

τεµ.

3

50

150,00 €

τεµ.

10

5

50,00 €

τεµ.

10

4

40,00 €

Σετ
100
τεµ.

10

10

100,00 €

τεµ.

20

9

180,00 €

τεµ.

21

3

63,00 €

τεµ.

10

12

120,00 €

3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0
3122410
0-3
3168141
0-0
3168141
0-0
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Θ13

Κουτιά για θερµοµαγνητικά
στεγανά

Θ14

Θερµοµαγνητικά 10-16Α

Θ15

Θερµοµαγνητικά 6-10Α

3168141
0-0
3168141
0-0
3168141
0-0

τεµ.

4

20

80,00 €

τεµ.

3

30

90,00 €

τεµ.

3

30

90,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟ
ΙΗΣΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.393,00 €
28.224,00
€
1,81 €
28.225,81
€
6.774,19 €
35.000,00
€

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων
ευρώ #35.000,00€# συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ από την υπογραφή της σύµβασης και για
ένα (1) έτος , µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις (3) µήνες,
εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η
δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: ………………… …………………………….. του προϋπολογισµού
του ∆ήµου Hράκλειας έτους 2018.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Οδός: ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
Ταχ.Κωδ.:62400
Τηλ.:2325350138-141
Telefax:23253 50159
Ιστοσελίδα: www.dimosiraklias.gr
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας οδός Πλατεία
Μπακογιάννη 2 , την ………………………………………………. και ώρα 9:00π.µ., ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Άρθρο 2 : Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών –Παροχή διευκρινήσεων
2.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα έγγραφα της σύµβασης (µελέτη, διακήρυξη
κ.λ.π.) από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Ηράκλειας (∆ηµαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία
Μπακογιάννη 2),τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.dimosiraklias.gr.
2.2 Πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος Ηράκλειας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2325350138-141,
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08

ΑΔΑ: ΩΙΡΕΩΡΤ-8ΗΛ

Άρθρο 3: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών – τόπος
διενέργειας του διαγωνισµού
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό,
ορίζεται η ………………………… ηµέρα ………………………………………. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 9:00π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης , ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα
διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηράκλειας Σερρών (∆ηµαρχείο Πλατεία Μπακογιάννη 2).
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα,
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα
έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη
νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και
νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζόµενών κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς
4.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 3 είτε
(α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (την ηµέρα του διαγωνισµού από ώρα 8:30
π.µ. έως ώρα 9:00 π.µ.) είτε
(β) µε ταχυδροµική ή άλλη αποστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε
(γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4.2 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα
αναγράφει εξωτερικά τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά του …………………………..1
για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
»
µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Ηράκλειας
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών : …………………… και ώρα 9:00 π.µ.
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 6.1 « ∆ικαιολογητικά συµµετοχής» .
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα πιστοποιεί ότι τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις
1

Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής.
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τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη µε αριθµ. µελέτη 38/2018 της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6.3 «Οικονοµική προσφορά»
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
4.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το
ν. 1497/1984 (Α` 188).
4.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
4.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
4.6 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 5: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της εν λόγω προµήθειας και που
είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Άρθρο 6 : Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς.
Θα εµπεριέχει επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω :
(1) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(2) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(3) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
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1. «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
i) Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) άρθρο 79 παρ.4 του ν.4412/2016
(Α147) σύµφωνα µε το παράρτηµα 2 της διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη , επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσης (άρθρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016), για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί ,σύµφωνα µε το άρθρο 9 της
παρούσης (άρθρο 75 του Ν.4412/2016).
2. «Τεχνική Προσφορά»
Κάθε προσφέρων που λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό ,οφείλει να προσκοµίσει εντός
του ξεχωριστού σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή
αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα πιστοποιεί ότι τα προσφερόµενα είδη
καλύπτουν τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη µε αριθµ.
µελέτη 38/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν Βεβαίωση συµµετοχής σε ΣΣΕ∆ καθώς και
Αριθµό Μητρώου Παραγωγού εφόσον οι ίδιοι είναι κατασκευαστές ή εισαγωγείς.
Στην
περίπτωση που οι ίδιοι ∆ΕΝ είναι "υπόχρεοι παραγωγοί" κατά την έννοια του Ν. 2939/01 δηλ.
δεν εισάγουν, δεν κατασκευάζουν, δεν πωλούν µε τη µάρκα τους στην αγορά τα άνω είδη αλλά
είναι απλοί "∆ιακινητές" ήτοι προµηθεύονται τα προϊόντα που θα θέσουν στο διαγωνισµό από
άλλον προµηθευτή, τότε θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (Βεβαίωση Συµµετοχής σε
ΣΣΕ∆, Αριθµός Μητρώου Παραγωγού) του "υπόχρεου παραγωγού-προµηθευτή" των προϊόντων
αυτών (εισαγωγέας, κατασκευαστής, κλπ). Απαιτείται για λαµπτήρες και φωτιστικά.
1. Το τεύχος µε τις τεχνικές προδιαγραφές (
απαρτίζονται από :

φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών) θα

1.1. Το έντυπο τεχνικής προσφοράς του παραρτήµατος 2 συµπληρωµένο πλήρως σε

όλα τα του τα πεδία

α/α
Μελέτης

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Αριθµός
τεύχους

Κωδικός προϊόντος
( Όπως αυτός
αναφέρεται στα
τεχνικά φυλλάδια)

Παρατηρήσεις

1.2. Μαζί µε το έντυπο της τεχνικής προσφοράς θα προσκοµίζονται ξεχωριστά τεύχη ανά

οµάδα υλικών συνολικά εννέα (9) οµάδες τευχών . πχ Α Λυχνίες – Λαµπτήρες , Β
Ασφάλειες κλπ .
1.3. Σε κάθε τεύχος οµάδας θα υπάρχει αρίθµηση επί των τεχνικών φυλλαδίων. πχ Α1,
Α2 ,Α3 ,Α4 κλπ.
1.4. Σε τεχνικό φυλλάδιο που το προς προµήθεια υλικό δεν έχει κωδικό προϊόντος από
την εταιρεία κατασκευής , για να συµπληρωθεί το έντυπο της τεχνικής προσφοράς
στο πεδίο «Κωδικός προϊόντος» , θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο
δικιά του κωδικοποίηση πχ. Για λαµπτήρες : Λ001 .
1.5. Σε τεχνικά φυλλάδια όπου υπάρχουν παραπάνω του ενός προϊόντα , θα πρέπει το
προϊόν προσφοράς να έχει επισηµανθεί-υπογραµµιστεί µε φωσφοριζέ µαρκαδόρο.
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1.6. Για αναλυτικές πληροφορίες και εξειδίκευση των προδιαγραφών δείτε τις τεχνικές

προδιαγραφές της µελέτης.
1.7. Σε όλα τα υλικά επί των τεµαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα
ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προµηθευτή εισαγωγέα (χώρο κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.).
1.8. Τα προσκοµιζόµενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήµανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα επαλήθευσης του CE σε ειδικό πιστοποιηµένο εργαστήριο και
τα έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο , σε περίπτωση δε µη επαλήθευσης ο ∆ήµος θα
προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες εναντίων του αναδόχου-προµηθευτή.
3. «Οικονοµική Προσφορά»
Στον ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος 1 της
διακήρυξης) µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά
του προσφέροντα.
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόµενου φυσικού ή νοµικού
προσώπου και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του.
Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα:
- Η τιµή των προς προµήθεια προϊόντων δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του
υλικού/παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
- Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ και πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς.
- Η προσφορά θα καλύπτει όλη την προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε
οµάδας.
- Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
- ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
- ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Άρθρο 7: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση .
7.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 3 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να
συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3. Η αποσφράγιση διενεργείται
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
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7.2 Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους
συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό
πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση (σύµφωνα µε το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016).
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
7.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύµβασης (άρθρο 103,105 του ν.4412/2016)
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας δώδεκα (12) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται
σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής , ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του
άρθρου 9, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 5, 8 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
του άρθρου 9, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Άρθρο 8: Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος( L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και από
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την
εθνική νοµοθεσία ή/και εαν
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Άρθρο 9 : Κριτήρια επιλογής
α) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των συµµετεχόντων
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επιµελητηρίου, µε
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
Άρθρο 10: Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
79 ν. 4412/2016
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 (Α147) το οποίο
δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β’3698/16.11.2016 , ως προκαταρκτική
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απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της
παρούσας,
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 79 παρ. 2 / το τυποποιηµένο έντυπο της παρ. 4 κατά περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά
από κάθε µέλος της ένωσης.
Άρθρο 11: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή του κράτους µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν’ λόγω οικονοµικός φορέας
από το οποίο προκύπτει ότι ο εν’ λόγω οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι :
• φυσικά πρόσωπα
• διαχειριστές Ο.Ε. ,Ε.Ε. ,Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.
• ∆/νων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι διαχειριστές και νόµιµοι εκπρόσωποί του.
2. Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σε περίπτωση εταιριών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο)
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.
3. α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι
απασχολούµενοι στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απασχολεί προσωπικό
θα δηλώνεται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση .
β) Κατάσταση προσωπικού : Υποβαλλόµενη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα του
αρµόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται
ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την ΥΑ 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα προσκοµίζεται
αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου , η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού
αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3α.
γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα επιχείρησης : Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση
αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση είναι ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις της
που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία
στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος.
δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα εργοδότη-εκπροσώπου: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά
περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους
Οι οµµόρυθµες εταιρείες (ΟΕ) όλων των µελών
Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών
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Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών
Οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα , οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 8, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος ΧΙ του
Προσαρτήµατος Α’ του Ν. 4412/2016 µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους.
5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εφόσον οι
οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπρόσωπό τους) δηλαδή :
α) για φυσικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου ή εξουσιοδότηση και
φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του
β) για νοµικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας νόµιµου εκπροσώπου
ή
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, καθώς και:
βα) Βεβαίωση ίδρυσης από το ΓΕΜΗ εάν πρόκειται για Α.Ε. , Α.Ε.Β.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. , Ε.Ε. ,
Ι.Κ.Ε. καθώς και
ΦΕΚ ίδρυσης για τις Α.Ε. , Α.Ε.Β.Ε. και Ε.Π.Ε.
Καταστατικό ίδρυσης για τις Ο.Ε. ,Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.
ββ) Γενικό πιστοποιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ έκδοσης του τελευταίου τριµήνου.
βγ) Π ιστοποιητικό του ΓΕΜΗ µε την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση.
και, εάν τα νοµικά αυτά πρόσωπα συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους, να προσκοµίσουν σχετική
εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ) ή πρακτικό ∆Σ (εάν πρόκειται για ΑΕ) στο
οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η απόφαση για συµµετοχή της ΑΕ στον συγκεκριµένο διαγωνισµό
και η σχετική εξουσιοδότηση.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπερίπτωσης (iii) για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
(συµπεριλαµβανοµένης
της
κατανοµής
αµοιβής
µεταξύ
τους),
καθώς
και
ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην
ένωση.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας , να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά ,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο 79 παρ.5του ν.4412/2016).
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Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέων ότι η παραπάνω
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την
αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη
επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
Άρθρο 12: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την εποµένη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν άρθρο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
.Για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση , πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστηµα. Κατά τα λοιπά , εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση α και 97
του ν.4412/2016.
Άρθρο 13: Εγγυήσεις
13.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις
δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Ο προσφέρων
θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστηµα, τηλέφωνο, φαξ ή email) του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις, προκειµένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα
αρχή µετά από σχετική επικοινωνία η εγκυρότητα της επιστολής.
13.2 Εγγύηση συµµετοχής
∆εν απαιτείται.
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08

ΑΔΑ: ΩΙΡΕΩΡΤ-8ΗΛ

13.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός
Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της.
13.4 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη
της Σ∆Σ 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. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
13.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 14: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 15: Γλώσσα διαδικασίας
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15.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
15.2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα2, και
η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
15.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
15.4 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον
ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ φέρει κωδικό Α∆ΑΜ,
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µαζί µε
όλα τα τεύχη του διαγωνισµού. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) αναρτάται στο
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimosiraklias.gr) καθώς επίσης σε
µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα. Η δαπάνη της δηµοσίευσης στην εφηµερία καθώς και των
επαναληπτικών δηµοσιεύσεων που µπορεί να προκύψουν, βαρύνει τον προµηθευτή που θα
προκύψει, αναλογικά µε βάση τον προϋπολογισµό της κατακυρωθείσας προµήθειας.
Ο υποψήφιος προµηθευτής έχει την υποχρέωση να ενηµερώνεται από την ιστοσελίδα του
∆ήµου για τυχόν διευκρινήσεις επί της διακήρυξης µέχρι και δύο (2) ηµέρες πριν την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
Ηράκλεια,

-2018

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παράρτηµα 1: Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς
( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,
παρακαλούµε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτηµα)
Οικονοµική προσφορά
Για την υπ’ αρίθµ …………………………2018 διακήρυξη του ∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο:
2

Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
3
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
Συνολικού προϋπολογισµού 35.000,00€ µε ΦΠΑ. Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
(Στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών )
Επιχείρηση
:
Έδρα ∆ιεύθυνση
:
Α.Φ.Μ.

:

∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο

:

Φαξ

e-mail

:

:

Κωδικός
α/α

Περιγραφή

CPV

Μονάδ
α

Ποσότη
τα

Μέτρη
σης

(€)

Λυχνίες – Λαµπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.
Α. Λυχνίες - Λαµπτήρες
Λυχνίες ατµών νατρίου
Α1
ισχύος 250 W-Ε40
λαµπτήρες τύπου LED 15w
Α2
E27 1380LM 6000K
30.000HR
λαµπτήρες τύπου LED 15w
Α3
E27 ψυχρό sticker cw
λαµπτήρες τύπου LED 48w
Α4
εξωτερικών χώρων E27 230V
6000K 4650lm 30.000HR
λαµπήρες µανόλια 30w
Α5
εξωτερικών χώρων E27
3300LM 6500K 40.000HR
λαµπήρες µανόλια LED 60w
Α6
E40 ψυχρό εξωτερικών
χώρων
λαµπήρες µανόλια LED 80w
Α7
E40 ψυχρό εξωτερικών
χώρων E40
Λαµπτήρες 36w οικονοµίας
Α8
ψυχρό
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Τιµ
ή
Μο
νάδ
ας

31532100-5

τεµ.

50

31532100-5

τεµ.

1100

31532100-5

τεµ.

1310

31532100-5

τεµ.

200

31532100-5

τεµ.

150

31532100-5

τεµ.

100

31532100-5

τεµ.

20

31532100-5

τεµ.

500

Συνολικ
ή
Τιµή (€)
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Α9
Α10
Α11
Α12

Α13

Λάµπες γλοµπέ 18w τύπο
LED εξωτερικών χώρων E27
6000K 1690lm 30.000hr
Λαµπτήρες φθορισµού
120εκ.-36W
Λαµπτήρες φθορισµού 60εκ.18W
Λαµπτήρας 400W HQI-E40
Για προβολείς Ιωδείου
Μετάλλου σωληνοτή
Προβολείς Γηπέδων 400w
HQI IP65 ΜΑΥΡΟΣ
Στεγανός Συµµετρικής
∆έσµης

31532100-5

τεµ.

250

31532910-6

τεµ.

50

31532910-6

τεµ.

75

31531000-7

τεµ.

80

31518600-6

τεµ.

50

31681410-0

τεµ.

10

31681410-0

τεµ.

20

Β. Ασφάλειες

31681410-0

τεµ.

5

Β4

Ρελέ φορτίου 25 Α
Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης
20Α
Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης
3x20 Α
Ηλεκτροπληξίας 2Χ40Α

31681410-0

τεµ.

5

Β5

Ηλεκτροπληξίας 4Χ40Α

31681410-0

τεµ.

5

Β6

Ασφάλειες αυτοµατάκια 16Α

31681410-0

τεµ.

20

Β7

Ραγοδιακόπτης 1Χ63Α

31681410-0

τεµ.

4

Β8

31681410-0

τεµ.

3

31681410-0

τεµ.

2

Β10

Ραγοδιακόπτης 3Χ63Α
διαροής ηλεκτροπληξίας
4Χ63Α
Ασφάλειες απλές 16+20Α

31681410-0

τεµ.

30

Β11

Ασφάλειες απλές 25+35Α

31681410-0

τεµ.

20

Β12

Ασφάλειες απλές 50+63Α

31681410-0

τεµ.

30

Β13

Ασφάλειες Νεοζέτ 25+35Α

31681410-0

τεµ.

30

Β14

Ασφάλειες Νεοζέτ 50+63Α

31681410-0

τεµ.

30

Β15

Αφάλειες γιάλινες 2-3-4-5 Α

31681410-0

τεµ.

200

31170000-8

τεµ.

50

31170000-8

τεµ.

30

Β1
Β2
Β3

Β9

Γ. Μετασχηµατιστές
Μετασχηµατιστής 400W για
Γ2
προβολείς HQI
Μετασχηµατιστής 250W
Γ3
Νατρίου
∆. Καλώδια
∆1

Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ

31320000-5

µ.µ

100

∆2

Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ

31320000-5

µ.µ.

100
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31320000-5

µ.µ

500

∆4

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5χιλ.
Κουλούρα 100µ.(µπλέ µαύρο
κίτρινο)
Καλώδιο NYΥ 5Χ1,5

31320000-5

µ.µ.

100

∆5

Καλώδιο εύκαµπτο 2x2,5

31320000-5

µ.µ

600

∆6

Καλώδιο εύκαµπτο 3x1

31320000-5

µ.µ.

100

∆7

Καλώδιο εύκαµπτο 2x1

31320000-5

µ.µ

100

∆8

NYY 3X1,5

31320000-5

µ.µ.

100

∆9

NYY 3X2,5

31320000-5

µ.µ

100

∆10

ΝΥΥ 5Χ2,5

31320000-5

µ.µ.

100

34993000-4

τεµ.

15

34993000-4

τεµ.

40

34993000-4

τεµ.

20

34993000-4

τεµ.

10

31532100-5

τεµ.

50

31532100-5

τεµ.

20

31532500-9

τεµ.

50

31532500-9

τεµ.

50

31532500-9

τεµ.

70

∆3

Ε. Φωτιστικά
Ε1
Ε2
Ε3

Ε4

Ε5

Ε6

Φωτιστικό κορυφής
φανοστάτη Φ25 (γλόµπος
περίβληµα και βάση)
Φωτιστικό κορυφής
φανοστάτη Φ30
Φωτιστικό κορυφής
φανοστάτη Φ40 φιµέ
Φωτιστικό led 1,5 µετρ. 70w
εξωτ. Χώρων (σκαφάκι)
6000Κ 6560ΛΜ 1562µµ ΙP66
στεγανό
Προβολέας τύπου LED
150w προβολείς 6000K
13600lm 30.000hr για
χρήση εξωτερικών χώρων
γήπεδα κτλ.
Βραχίωνας για φωτιστικά
δροµου -µπράτσα τύπου
∆ΕΗ για κολώνες φωτισµού
πλήρες

ΣΤ. Εκκινητές σταρτερ
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3

Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 22
W
Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 65
W ή 4 έως 80W
Εκκινητής 400 W : Στάρτερ
Λαµπτήρων Νατρίου/HQI
sodium

Ζ. ∆ιακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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Ζ7

∆ιακόπτης εξωτερικός µονός
στεγανός
∆ιακόπτης εξωτερικός
στεγανός διπλός
Πρίζα σούκου εξωτερική
στεγανή µε καπάκι
Πρίζα σούκου εσωτερική
χωνευτή
∆ιακόπτης χωνευτός απλός
µονός
∆ιακόπτης χωνευτός απλός
διπλός
Ντουϊ πορσελάνης Ε27

Ζ8

Φις αρσενικά σούκου

31532000-4

τεµ.

20

Ζ9

Φις Θυληκά σούκου

31532000-4

τεµ.

20

38750000-7

τεµ.

15

38750000-7

τεµ.

20

38750000-7

τεµ.

5

38750000-7

τεµ.

4

31214300-2

τεµ.

2

31214300-2

τεµ.

2

31214300-2

τεµ.

3

31214300-2

τεµ.

2

31214300-2

τεµ.

2

31214300-2

τεµ.

3

31681410-0

τεµ.

10

31681410-0

τεµ.

10

31681410-0

Σετ
100
τεµ.

10

Ζ1
Ζ2
Ζ3
Ζ4
Ζ5
Ζ6

31224100-3

τεµ.

10

31224100-3

τεµ.

10

31224100-1

τεµ.

15

31224100-1

τεµ.

15

31214100-0

τεµ.

10

31214100-0

τεµ.

10

31532000-4

τεµ.

20

Η. Ρελέ κ.λ.π.

Η3

Χρονοδιακόπτης ράγας µε
εφεδρεία
Φωτοκύτταρο στεγανό
κουµπωτό µέρας νύχτας
Ρελέ ισχύος 4Χ25Α

Η4

Ρελέ ισχύος 4Χ40Α

Η1
Η2

Θ. ∆ιάφορα
ηλεκτρολογικά
υλικά
Θ1

Θ2
Θ3
Θ4
Θ5
Θ6
Θ7
Θ8
Θ9
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08

Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 1 Σειράς
µεταλλικούς
Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 2 Σειρών
µεταλλικός
Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 3 Σειρών
Πίνακας εξωτερικός στεγανός
1 σειράς
Πίνακας εξωτερικός στεγανός
2 σειράς
Πίνακας εξωτερικός στεγανός
3 σειράς
Βάσεις γλόµπου κυρτές
Μπουάτ εξωτερικά στεγανά
10Χ10
∆εµατικά καλωδίων 350χιλ

ΑΔΑ: ΩΙΡΕΩΡΤ-8ΗΛ

Πολύµπριζο 5 θέσεων µε
καλώδιο
Ταινίες φαρδιές

Θ10
Θ11

31224100-3

τεµ.

20

31681410-0

τεµ.

21

31681410-0

τεµ.

10

31681410-0

τεµ.

4

Θ14

Πισοταινία φαρδιά
Κουτιά για θερµοµαγνητικά
στεγανά
Θερµοµαγνητικά 10-16Α

31681410-0

τεµ.

3

Θ15

Θερµοµαγνητικά 6-10Α

31681410-0

τεµ.

3

Θ12
Θ13

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Η ποιότητα των ανωτέρω προµηθευόµενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρµόδια
όργανα του κράτους.
Ηράκλεια
…………………………
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)
Παράρτηµα 2: Έντυπο Τεχνικής προσφοράς
( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,
παρακαλούµε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτηµα)
Τεχνική προσφορά
Επιχείρηση

:

Έδρα
∆ιεύθυνση :
Α.Φ.Μ.

:

∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο

:

Φαξ

e-mail

:

:

∆ηλώνουµε ότι βάσει της υπ’ αριθµ. ……../…………..2018 διακήρυξης και της υπ’ αριθµ.
38/2018 µελέτης που την συνοδεύει , τα είδη που προσφέρουµε είναι άριστης ποιότητας και
πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παραπάνω µελέτη.
Αναλυτικά τα είδη και τα φυλλάδια των προδιαγραφών τους έχουν ως εξής:
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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α/α

Λυχνίες – Λαµπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.
Κωδικός
Ποσότητ Αρίθµηση
προϊόντος
α
τεύχους
(όπως αυτός
Περιγραφή είδους
αναγράφεται
στα τεχνικά
φυλλάδια)

Λυχνίες – Λαµπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.
Α. Λυχνίες - Λαµπτήρες
Λυχνίες ατµών νατρίου
Α1
ισχύος 250 W-Ε40 αχλάδι
Ενδεικτικά λαµπάκια
Α2
µονοφασικά
Ενδεικτικά λαµπάκια
Α3
τριφασικά
Α4
Προβολείς LED 50W ψυχρού
Προβολείς LED 100W
Α5
ψυχρού
Λάµπες LED E27 15W
Α6
ψυχρού κήπου
Λάµπες LED E27 10W
Α7
θερµού κήπου
Λάµπες LED εξωτερικού
Α8
χώρου 30W Ε27 ψυχρού
MN8730CW
Λάµπες ιωδίου 300W για
Α9
προβολείς
Λαµπτήρες εξοικονόµησης
ενέργειας 20-25 W E27 για
Α10
χρήση σε εξωτερικούς
χώρους.
Λαµπτήρες φθορισµού
Α11
120εκ.-36W
Λαµπτήρες φθορισµού 60εκ.Α12
18W
Λαµπτήρες φθορισµού
Α13
150εκ.-58W
Λαµπτήρας 400W HQI-E40
Α14
Για προβολείς Ιωδείου
Μετάλλου
Προβολείς Γηπέδων 400w
Α15
HQI IP65 ΓΚΡΙ Στεγανός
Συµµετρικής ∆έσµης
Β. Ασφάλειες
Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης
Β1
3x16 Α
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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280
5
5
10
20
500
300
220
15

2210

80
120
40
120

30

3

Παρατηρήσεις
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Β5

Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης
3x20 Α
Βάση ασφαλείας Neozed 63
A µονοφασική
Βάση ασφαλείας Neozed 63
A τριφασική
Αυτοµατάκια 1x16 A

10

Β6

Αυτοµατάκια 1x20 A

10

Β7

Αυτοµατάκια κίνησης 1x20 A

10

Β8

Γενικούς διακόπτες 1x40 A

5

Β9

Γενικούς διακόπτες 3x40 A

4

Β10

Γενικούς διακόπτες 3x63 A

3

Β2
Β3
Β4

Γ. Μετασχηµατιστές
Μετασχηµατιστής 250 w για
Γ1
φωτιστικά ατµών νατρίου
sodium
Μετασχηµατιστής 400W για
Γ2
προβολείς HQI

3
5
5

100
50

∆. Καλώδια
∆1

Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ

100

∆2

Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ

100

∆3

Καλώδιο NYY 3Χ1,5

200

∆4

Καλώδιο NYY 5Χ1,5

100

∆5

Καλώδιο NYY 5Χ2,5

100

∆6

Καλώδιο εύκαµπτο 2x2,5

200

∆7

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5

500

∆8

Καλώδιο εύκαµπτο 3x1

100

∆9

Καλώδιο εύκαµπτο 3x1,5

100

∆10

Καλώδιο NYY 5Χ10

100

Ε. Φωτιστικά
Φωτιστικό κορυφής
Ε1
φανοστάτη Φ25
Φωτιστικό κορυφής
Ε2
φανοστάτη Φ30
Φωτιστικό κορυφής
Ε3
φανοστάτη Φ40 φιµέ
Φωτιστικό Φ.Ο.Π. 250w
νατρίου. Φωτιστικό δρόµου
Ε4
για λάµπες νατρίου E40 NAV
250W µε πυκνωτή IP65
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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15
20
10

20
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Ε5
Ε6

Βραχίονας για φωτιστικά
δρόµου 1 µέτρου 1/4'' από
γαλβανισµένο χάλυβα
Φωτιστικό µπλαλα µε γρίφα
µπαγιονε λαιµό Ε27

10
20

ΣΤ. Εκκινητές - σταρτερ
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3

Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 22
W
Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 65
W ή 4 έως 80W
Εκκινητής 400 W : Στάρτερ
Λαµπτήρων Νατρίου/HQI
sodium

80
60
100

Ζ. ∆ιακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ
Ζ1

∆ιακόπτης εξωτερικός µονός

10

Ζ2

∆ιακόπτης εξωτερικός διπλός
∆ιακόπτης εσωτερικός
διπλός
Πρίζα χωνευτή (utp)

10

Ζ3
Ζ4

10
10

Ζ9

Πρίζα εξωτερική (utp)
∆ιακόπτης Α/R ακραίος
χωνευτός µονός
∆ιακόπτης Α/R ακραίος
χωνευτός διπλός
∆ιακόπτης χωνευτός απλός
µονός
Φις σούκο αρσενικό

Ζ10

Ντουϊ διασπόµενο Ε27

200

Ζ11

Ντουϊ πορσελάνης Ε27

100

Ζ12

Ντουϊ πλαστικό Ε27

100

Ζ5
Ζ6
Ζ7
Ζ8

15
5
5
10
20

Η. Ρελέ κ.λ.π.
Η1
Η2
Η3
Η4
Η5

Ρελέ Ισχύος – φορτίου 7,5
KW 230V κλειστή επαφή
Ρελέ ∆ιαρροής
ηλεκτροπληξίας 2x40 A
Ρελέ ∆ιαρροής
ηλεκτροπληξίας 4x40 A
Χρονοδιακόπτης ράγας µε
εφεδρεία
Φωτοκύτταρο στεγανό
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5
5
5
20
15
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κουµπωτό µέρας νύχτας
Θ. ∆ιάφορα ηλεκτρολογικά υλικά

Θ4

Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 1 Σειράς
Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 2 Σειρών
Πίνακες εξωτερικούς
στεγανούς 3 Σειρών
Γειώσεις µε το κολάρο

10

Θ5

Χαλκός 25αρης

20

Θ6

10

Θ14

Βάσεις γλόµπου κυρτές
Καραβοχελώνες µεγάλες
στεγανές
Μπουάτ εξωτερικά στεγανά
8x18
Μπουάτ εξωτερικά στεγανά
10x10
Σκαφάκια φθορίου διπλά
1,20
Σκαφάκια φθορίου διπλά
1,50
Κάψες 2,5
Πολύµετρο µε
Αµπεροτσιµπίδα
∆ράπανο 750W κρουστικό

Θ15

Ζώνη ηλεκτρολόγου

1

Θ16

Κατσαβίδια δοκιµαστικά

5

Θ17

10
20

Θ19

∆εµατικά καλωδίων 350χιλ
Μονωτικές ταινίες πλαστικές
φαρδιές 38mm
Πολύµπριζο 3 θέσεων

Θ20

Πένσα ηλέκτρολόγου

2

Θ21

Πισοταινία λεπτή

5

Θ22

Πισοταινία φαρδιά
Συρµατόσχοινο µε πλασικό
κάλυµα Φ3
Καλώδιο δικτύου UTP CAT 6
σε κουλούρα των 100µ.
Κατάλληλο για εξωτερικούς
χώρους 4 ζευγών µε
διαµέτρο χαλκού >=0,45 mm
και µε εξωτερική προστασία

10

Θ1
Θ2
Θ3

Θ7
Θ8
Θ9
Θ10
Θ11
Θ12
Θ13

Θ18

Θ23

Θ24

∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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3
3
2

10
15
10
5
5
100
1
1

15

500

100
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Θ25

Καλώδιο δικτύου UTP CAT 5
σε κουλούρα των 100µ. 4
ζευγών µε διάµετρο χαλκού
>=0,45 mm

100

Ηράκλεια
…………………
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)

∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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Παράρτηµα 3: Έντυπο διευκρινήσεων
∆ήλωση διευκρινήσεων – αποκλίσεων
Ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Επιχείρηση

:

Έδρα
∆ιεύθυνση :
Α.Φ.Μ.

:

∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο

:

Φαξ

e-mail

:

:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Βάσει της υπ’ αριθµ. ……../…………..2018 διακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 38/2018 µελέτης που
την συνοδεύει , καταθέσαµε προσφορά στην οποία θέλουµε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
1)
2)
3)
Κ.λ.π.

Ηράκλεια
………………
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ήµος Ηράκλειας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [ 6108]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλ. Μπακογιάννη 2 Ηράκλεια τ.κ. 62400]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Θεοδοσίου Γεώργιος ]
- Τηλέφωνο: [23253350138
- Ηλ. ταχυδροµείο: [info@dimosiraklias.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[ww.dimoiraklias.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
CPV:33760000-5,39831200-8,24322500-2,39830000-9,33691000-0,398113003,18424300-0,39224300-1,39832000-3,31411000-0,39812400-1,39831210-1,395141009,33764000-339831600-2,33691300-3,03115110-4,39831200-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [6108]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
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Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]
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περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08

ΑΔΑ: ΩΙΡΕΩΡΤ-8ΗΛ

Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α
και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
11 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
12 δωροδοκίαx,xi·
13 απάτηxii·
14 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
15 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiv·
16 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού
που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
[……]
xxi
λήφθηκαν :
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
-[……]·
-[……]·
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
αναφερθούν
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντωνxxix, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Απάντηση:
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας µέλος
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
φορέας:
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή εργασιών:[……][…]νόµισµα
στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
και/ή,
εργασιών:[……][…]νόµισµα
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής xxxiv:
[……],[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα και
για τον αριθµό ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και
η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
έργων:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
xxxviii
αναφοράς
, ο οικονοµικός φορέας έχει
σύµβασης που αναφέρονται στην
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
διακήρυξη):
που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
εγγράφων):
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
υπηρεσιών:
σύµβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
διακήρυξη):
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
[…...........]
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγρα ποσά
ηµεροµ παραλήπ
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
φή
ηνίες
τες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
[……..........................]
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
[……]
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
[....……]
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
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σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει
να ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
[……]
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
[....……]
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
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προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά
[] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 134/2018.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 4

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 08-10-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
viii
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
iii
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xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxx
Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi
Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii
Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxviii
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl
Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
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xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv
∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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