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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΤΗΛ.: 2132022340-21320223330 FAX: 2132022343

εξοπλισµού, οργάνων, δαπέδων κλπ.
παιδικών χαρών»

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ :
59.743,20 € µε Φ.Π.Α.
Κ.Α: 30.7135.67
CPV: 34928400-2 Αστικός εξοπλισµός
CPV: 16150000-1 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
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« Προµήθεια αστικού εξοπλισµού, οργάνων, δαπέδων κλπ. παιδικών χαρών»
Προϋπολογισµού ∆απάνης :
59.743,20 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)
Που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 851/19-9-2019

Α
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ήµος Πειραιά

Ταχυδροµική διεύθυνση

∆ραγάτση 12

Πόλη

Πειραιάς

Ταχυδροµικός Κωδικός

18535

Τηλέφωνο

2132123003

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

arcpx@pireasnet.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Γ. Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.piraeus.eov.er

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συγκεκριµένα ο ∆ήµος
Πειραιά και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η διακήρυξη και τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση http://www.piraeus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες
από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-

Χρηµατοδότηση Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά µε ίδιους πόρους.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α: 30.7135.67 του προϋπολογισµού του οικονοµικού
έτους 2019 του ∆ήµου Πειραιά µε το ποσό των : 59.743,20 µε ΦΠΑ
Για την εν λόγω σύµβαση έχει εκδοθεί η µε αριθµ. 2019/47774 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α
1301 του µητρώου δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ: 19REQ005341289 2019-07-25
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης ____________________

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια αστικού εξοπλισµού και χλοοτάπητα για τις παιδικών
Χαρών.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο
της οµάδας και την εκπλήροκση των καθοριζόµενων όρων στην Τεχνική Έκθεση .
Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών της
οµάδας της µελέτης διότι σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται ως απαράδεκτες.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων CPV : 34928400-2 Αστικός εξοπλισµός -16150000-1 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής µε τον ανάδοχο.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.743,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %
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(προϋπολογισµός : (48.180,00€ πλέον ΦΠΑ 11.563,20 €).
Οι προδιαγραφές της προµήθειας περιγράφονται αναλυτικότερα στη µελέτη της υπηρεσίας και
συγκεκριµένα στην Τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας ∆ιακήρυξης.
1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ'
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
© του ν. 4412/2016 (Α1 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
© του ν. 4270/2014 (Α1 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
© Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
•

Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68, Α/20-3-2007 « Καταχώρηση ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του ∆ηµοσίου
τον Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

•

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχοονεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α Ί
61) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
© του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
•

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...»,
© του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
© του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

•

© του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
© του ν.2690/1999 (Α1 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
© του ν. 2121/1993 (Α* 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
© του π.δ. 80/2016 (ΑΊ45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”.
της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας &
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.
© Την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου.

•

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω καθώς και
1. Της από 23/5/2019 µελέτης της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων- Τµήµα
Εποπτείας Παιδικών Χαρών.
2. Του µε Α∆ΑΜ: 19REQ005309544 2019-07-19 πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού
& Λοιπών Τεχνικών Έργων- Τµήµα Εποπτείας Παιδικών Χαρών
3. της µε αριθµ. 2019/47774 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1301 του µητρώου δεσµεύσεων
και µε Α∆ΑΜ: 19REQ005341289 2019-07-25
4.

Της µε αρ. 262/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ως άνω προµήθεια.

5. Της µε αρ. 624/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του.

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού _________________________________

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (οδός I. ∆ραγάτση, αρ. 12, Πλατεία Κοραή, 7ος
όροφος, αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, την ηµέρα και την
ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Η ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όπως
ανωτέρω ορίζεται.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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 (4) 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, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων το)ν δύο προηγούµενων εδαφίων.

1.6

∆ηµοσιότητα

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν.4412/2016.
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Η ∆ιακήρυξη καθώς και όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http//: www.piraeus.gov.gr.
Τα έξοδα των δηµοσιεύσεων του παρόντος διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται
κατά την υπογραφή της σύµβασης.

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.8

Γενικές Πληροφορίες

1.8.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης όπως δηµοσιεύθηκε στον Τύπο.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ...) µε τα Παραρτήµατα της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής 1) Ενδεικτικό Προϋπολογισµό 2) Τεχνική Έκθεση 3) Συγγραφή Υποχρεώσεων .
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆].
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το Έντυπο Προσφοράς του αναδόχου.

1.8.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης µέσω της
ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση: http//: www.piraeus.gov.gr.
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή µέρους αυτών οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά την δηµοσίευση της διακήρυξης.
1.8.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών
1.8.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν ενστάσεις και
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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 (ΑΊ88). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται
από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφοί.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11
του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική
Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
1.8.5 Εγγυήσεις
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Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΑΣ 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 ∆ανεκον 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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

1.9

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

1.9.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

1.9.2 Εγγύηση συµµετοχής
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής (παρ. 1 περ. α του άρθρου 72 του νόµου 4412 / 2016)

1.9.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
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1.9.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγου ς:
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 (EE 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 (EE 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 (EE 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 (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α' 48),
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 (EE 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 (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη 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:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων,εδαφίων αφορά
στους νοµίµους εκπροσώπους τους.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ανωτέρω
περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε
αµετάκλητη απόφαση.

1.9.3.2. α) 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 όταν 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 κοινοτικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, 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.
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτηση συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β1 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
1.9.3.3. Κατ’ εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο
2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς.
1.9.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης
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δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση ορίζεται ότι στις ανωτέρω
περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
1.9.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
1.9.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
1.9.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
1.9.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύµβασης.
1.9.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται
να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
1.9.5

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται τα τρία (3) τελευταία έτη να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο
εργασιών ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού της παρούσας ∆ιακήρυξης για τα είδη της προµήθειας .
1.9.6
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης όπως αναφέρει το άρθρο 75 του Ν.4412/16, οι οικονοµικοί φορείς: (αα) να καταθέσουν
κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα
το είδος, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παράδοσης και υποχρέοοσης παράδοσης και οι παραλήπτες
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα: α) στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι
παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η
εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των ειδών β) στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα
οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης και (ββ) να δηλώνουν : α) τις
κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, β) το
τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν, γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν, τα µέτρα που λαµβάνουν για
την διασφάλιση της ποιότητας.
1.9.7 Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
1) Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 37001
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& ISO 50001, ή άλλα ισοδύναµα, σχετικά µε την εµπορία οργάνων παιδικών χαρών, ελαστικών
πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισµού, επί ποινή αποκλεισµού.
2) Η εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία, του αστικού εξοπλισµού, θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 37001 & ISO 50001, ή άλλα ισοδύναµα, σχετικά µε την
εµπορία αστικού εξοπλισµού, επί ποινή αποκλεισµού.
3) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO
37001:2016 & ISO 50001:2011 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή
αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του συµµετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόµενων
εξοπλισµών, σχετικά µε εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισµού. Η ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκοµίζεται ακόµη και αν η εγκατάσταση του υπό προµήθεια
εξοπλισµού πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο τον συµµετέχοντα, επί ποινή αποκλεισµού.
4) Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3)
άτοµα εξειδικευµένα στην τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού. Τα άτοµα αυτά, τα οποία θα ανήκουν
στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική
κατάσταση εργαζοµένων του η οποία θα προσκοµίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά
ονοµαστικά, από διαπιστευµένο φορέα, για το σκοπό αυτό, ότι έχουν εξετασθεί και έχουν
πιστοποιηθεί, ώστε να µπορούν να αναλάβουν συγκεκριµένα τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού.
5) Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 ή νεότερο
είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο τους, της κατασκευάστριας
εταιρείας του αστικού εξοπλισµού, (επί ποινή αποκλεισµού).
6) Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο, βάσει του οποίου το προϊόν
θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.
7) Επίσης ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο σχετικά µε την
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και θα πρέπει
να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH).
Επισιιιιαίνεται ότι ο γλοοτάπητας δεν ανήκει στη κατηγορία του αστικού ε£οπλισηού.
Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόµενων
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα προς τα αναφερόµενα. Η
ισοδυναιιία αυτιί θα τεκιιαίρεται από αναλυτική τεννική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη
διάθεση των αρµοδίων αρχών και των αναφερόµενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/11-05- 2009
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου.

1.9.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

1.9.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
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Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικά συµµετοχής» το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3 698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα,
το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις Αναθέτουσες Αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧΟΓΟΞΤΒΑΚΗ) και 23/2018( Α∆Α:Ψ3ΗΙΟΞ ΤΒ-Κ3Ε) Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsv.gr) και fwww.hsppa.gr).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του ∆ιοικητικού ή,
∆ιευθυντικού ή Εποπτικού Οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατόν να φέρει
µόνον την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη
της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 και 2.2.3.4 της παρούσας για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένο^σης.
Το ΤΕΥ∆ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνηµµένο στο τέλος της,
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της και πρέπει να υποβληθεί υποχρεοπικά από τους έχοντες προς τούτο
υποχρέωση, υπογεγραµµένο νοµίµως και προσηκόντως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ΤΕΥ∆ κατά περίπτωση µπορεί να υπογράφεται έως 10 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να συιιπληρώσουν µόνο την Ενότητα α του
Μέρους IV χωρίς να υπογρεούνται να συιιπληρώσουν οποιαδήποτε άλλιι ενότητα του Μέρους IV του
ΤΕΥ∆.

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του Ν. 4412/2016 ενώ γίνονται αποδεκτά κατά τα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 80
του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος
της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79
παρ. 4 Ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
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οικονοµικοί φορείς, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, προσκοµίζουν αντίστοινα τα παρακάτω
δικαιολογητικά. για τα οποία έγουν µεριµνήσει εγκαίρως προκειµένου να καλύπτουν, τόσο το χρόνο υποβολής
της προσφοράς, όσο και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας , από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Η υποχρέωση προσκόµισης του
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δευτέρου εδάφιου της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.
Ο προσωρινός ανάδοχος προσκοµίζει πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι είναι φορολογικά
και ασφαλιστικά ενήµερος.
Ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε
εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκΐ]
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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016, µε το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
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οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο .
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για τον ετήσιο κύκλο των εργασιών
τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα β) αντίγραφο ή απόσπασµα του
Ισολογισµού της επιχείρησης ή σχετικά φορολογικά στοιχεία για το ύψος του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε
άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν
κατάλογο των εκτελεσµένων προµηθειών της τελευταίας τριετίας, που θα αναφέρονται η επωνυµία της
Υπηρεσίας / Ιδιωτικού Φορέα, οι παραδοθείσες ποσότητες, η αξία τους και η ηµεροµηνία παράδοσής τους,
αντίγραφα των ως άνω συµβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών και υπεύθυνη δήλωση όπου θα
δηλώνουν α) τις κυριότητες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας β) το τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν γ)το τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν, τα µέτρα που
λαµβάνουν για την διασφάλιση της ποιότητας.
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν :
1) Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 37001 &
ISO 50001, ή άλλα ισοδύναµα, σχετικά µε την εµπορία οργάνων παιδικών χαρών, ελαστικών πλακιδίων
ασφαλείας και αστικού εξοπλισµού, επί ποινή αποκλεισµού.
2) Η εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία, του αστικού εξοπλισµού, θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 37001 & ISO 50001, ή άλλα ισοδύναµα, σχετικά µε την εµπορία
αστικού εξοπλισµού, επί ποινή αποκλεισµού.
3) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO
37001:2016 & ISO 50001:2011 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή
αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του συµµετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόµενων
εξοπλισµών, σχετικά µε εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισµού. Η ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκοµίζεται ακόµη και αν η εγκατάσταση του υπό προµήθεια
εξοπλισµού πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο τον συµµετέχοντα, επί ποινή αποκλεισµού.
4) Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3)
άτοµα εξειδικευµένα στην τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού. Τα άτοµα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση
εργαζοµένων του η οποία θα προσκοµίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονοµαστικά, από
διαπιστευµένο φορέα, για το σκοπό αυτό, ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ο^στε να µπορούν
να αναλάβουν συγκεκριµένα τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού.
5) Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 ή νεότερο είτε
κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο τους, της κατασκευάστριας εταιρείας
του αστικού εξοπλισµού, (επί ποινή αποκλεισµού).
6) Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο, βάσει του οποίου το προϊόν θα
πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.
7) Επίσης ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο σχετικά µε την
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και θα πρέπει, να
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH).
Επισιηιαίνεται ότι ο χλοοτάπητας δεν ανήκει στη κατηγορία του αστικού εξοπλισµού.
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Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόµενων στην
παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα προς τα αναφερόµενα. Η ισοδυναµία αυτή θα
τεκµαίρεται από αναλυτική τεγνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών
και των αναφερόµενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Εφόσον έχει εκδοθεί
έ<ΰς τρεις µήνες πριν την υποβολή τους
Β.10. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν
την παράγραφο 2.2.3.1, 2.2.3.2β , 2.2.34β εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή
τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα
οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4β τα
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσο^πων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Β.11. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014(Α'94).Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
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1.10 Κριτήρια Ανάθεσης
1.10.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής για το σύνολο των ειδών της προµήθειας , εφόσον βέβαια η προσφορά κριθεί αποδεκτή µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών ______________________________________________________
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης της Υπηρεσίας που ορίζονται στο
παράρτηµα της ∆ιακήρυξης για το σύνολο των περιγραφόµενων στην Τεχνική Έκθεση ειδών.
∆εν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές για µέρος των προς προµήθεια ειδών .
∆εκτές γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο των ειδών της προµήθειας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε (α) µε
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή
Ταχυδροµική διεύθυνση I. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, ΤΚ 18535), είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο Τµήµα
Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο Τµήµα
Πρωτοκόλλου, 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 1.5 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.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού Προσφορά
του.......
για την προµήθεια: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού, οργάνων, δαπέδων κλπ. παιδικών χαρών»
µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Πειραιά
και ηµεροµηνία υποβολής προσφορών....... "
2.4.2.3. Ο κυρίοος φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγοονισµό,
η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία εξατοµίκευσης του προσφέροντος
(µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 2.4.3
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β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 2.4.2.2.Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α'94) είτε και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και
η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή ( ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.'
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. 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.
2.4.2.8. Από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόσον ένας
οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στην σχετική δήλωση του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως
εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος , τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνική προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνει το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” της Μελέτης του Παραρτήµατος Α της
∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.5

Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
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προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
και σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας.
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 240
ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε
την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονοµικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της ,εφόσον η ανάθεση της
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον ,να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν στην διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής), 2.4.4 (Περιεχόµενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεουν οικονοµικών φορέοον µε κοινά µέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
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3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 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 1.5 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.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο
στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο
φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’
εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού. 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 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντοον ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση 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 µία απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτοκση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
το^ν οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήροοση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης __________

1.
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, δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014(Α'74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς
και την πληρωµή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
2.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α', τηρουµένων
των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
ΐ) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆.,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ίϊ) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω
οριζόµενα και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

1.

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
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της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει

αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
2.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) Παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 2 του άρθρου
127,
β)Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α , στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και
µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.
3.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντας του προθεσµία δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
4.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και «ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου
103 για τον 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, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106, του
ν.4412/2016.
3.4

∆ικαστική Προστασία

1 .Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, ή
από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης ,κατά
περίπτωση ,µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει ,σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να
γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 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 αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4.
Όποιος
έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής , κατά τα
οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α'8).
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Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α'8).

3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας _________________________

Η Αναθέτουσα Αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να
αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) _________________________________________

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι απαιτείται να προσκοµίσει/ουν εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης. Το περιεχόµενο της είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
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,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά
την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης ___________________________________________________________

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
4.5

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης .
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου δύναται να γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τον τρόπο εκτέλεσης και παράδοσης
κατά το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, µετά την παραλαβή των ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. Η πληρωµή του αναδόχου σε ότι αφορά στην
προµήθεια αστικού εξοπλισµού κ.λ.π. θα γίνει µετά τον έλεγχο και την παραλαβή των ειδών από την Αρµόδια
Επιτροπή. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:
•
•

Τιµολόγιο Πώλησης ( το οποίο θα κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία) , µε µέριµνα του
προµηθευτή
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας

Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των προµηθευοµένων ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον
προµηθευτή. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τους φορείς που υπογράφουν τις συµβάσεις µε τον ανάδοχο.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και κρατήσεις:
•

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάϋε πληρωµής προ φόρων καί κρατήσεων της αρχικής,
καΰώς καί κάϋε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδίκασηκών Προσφυγών επιβάλλεται
(άρϋρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017- ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.
Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τυχόν
εργαστηριακό έλεγχο, προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που θα προµηθεύσει, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6της παρούσας
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, β)
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης,
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισµός του
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της
λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας, [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό
πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
µέλη της ένωσης.
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων. __________________________
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρµογή των άρθρων
5.2, 6.1, 6.3 καθώς και κατ' εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή
αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1 Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε (6) έξι µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της
σύµβασης στο ΚΙ ΙΜ∆ΗΣ της σύµβασης.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει και να τοποθετεί τα είδη άµεσα από την
έγγραφη ειδοποίησή του, στις παιδικές χαρές που θα υποδείξει το τµήµα εποπτείας των Παιδικών
Χαρών του ∆ήµου Πειραιά.
Η ειδοποίηση µπορεί να γίνει ταχυδροµικά, µε φαξ ή ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή του
συµφωνητικού υποχρεούται ο προµηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας, φαξ και email.
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 221.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τα παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή
µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παραδοτέοι, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρο)
εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρους στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσο^ρινής παραλαβής, που αναφέρει
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιο')ν ή
παραδοτέοι ν και συνεπούς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγο3
παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτο^ση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ο)ς άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενοι υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο τον τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί προπόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος
και τα µέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
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Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους.
Οι ποσότητες των ειδών δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
η δε προµήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο
διαγωνισµό, πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, µπορεί
να παραταθεί η σύµβαση µέχρι την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούµενων αποφάσεων,
συλλογικών οργάνων του ∆ήµου.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207
του Ν. 4412/2016.
6.2.2 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χοορίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών - Αντικατάσταση
6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των ειδών ,
µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες
κυρώσεις.
6.3.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
6.4 ∆είγµατα - ∆ειγµατοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
Τέσσερεις µέρες πριν την ηµέρα του διαγωνισµού οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν
δείγµατα και αντιδείγµατα στο τµήµα εποπτείας παιδικών χαρών. Ένα τµήµα 20εκ. από την ξυλεία για
την κατασκευή της πέργκολας και ένα κοµµάτι 15X15εκ χλοοτάπητα που θα είναι σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, επί ποινή αποκλεισµού. Τα κατατεθέντα δείγµατα του
κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυχθησοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από το
αρµόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προµήθεια των ειδών σύµφοονα µε τις
προδιαγραφές της µελέτης.
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος της
προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα προς προµήθεια είδη θα
είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

ανακηρυχθησοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από το αρµόδιο όργανο, ο δε
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σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος της
προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα προς προµήθεια είδη θα
είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το αντιδείγµα Οα µονογραφείται από την επιτροπή παραλαβής και τον ανάδοχο, 0α κρατείται στην
υπηρεσία και θα χρησιµοποιείται σε περίπτωση αµφισβήτησης της εξέτασης του πρώτου δείγµατος.

Πειραιάς, 28/8/2019

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞ.

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

1

Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του 4497/2017 (Α 171).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και χλοοτάπητα για παιδικές
χαρές του Δήμου μας που θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
ΕΝ 1176 ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΝ 71-3 όλης της σειράς αυτής ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις
28492/11-5-09 ΦΕΚ 931Β/2009 και 48165/30-07-09, αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την
λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων» και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
27934/25-7-2014(ΦΕΚ Β’2029) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Στην μελέτη εντάσσονται και τα
απαραίτητο δάπεδα ασφαλείας που πρέπει να τοποθετηθούν στη βάση των οργάνων και στην
περίμετρο ασφαλείας αυτών σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177.
Στη μελέτη εντάσσεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός, προκειμένου πλήθος κοινόχρηστων χώρων
να αποκτήσουν λειτουργικότητα και χρησιμότητα για το κοινό.
Ο χλοοτάπητας είναι δυνατόν να αντικαταστήσει τα δάπεδα ασφαλείας για όργανα παιδικής
χαράς με ύψος πτώσης έως 60εκ.
Η προμήθεια και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού και του χλοοτάπητα

θα

πραγματοποιούνται σε παιδικές χαρές του Δήμου, κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας, με
ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στο
προϋπολογισμό τιμών.
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Ισχύουσες διατάξεις.
1.

To

νόµο

4605/2019,

ΦΕΚ

52Α,

που

τροποποιεί

τον

νόµο

4412/2016
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>)
3. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

4. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. Το Ν 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας»
6. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
9. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν.2859/2000(ΦΕΚ 248/Α) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
11.Ν 4512/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές .
12. Τον νόμο 2690/1999 Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 45Α/9-3-99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
13. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,

14. Το Π.Δ. 80/2016 «ανάληψη δαπάνης από τους διατάκτες.

15. Την με αριθμό 57654/2017 Υ.Α. (Β΄1781) «Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης .

16.Την με αριθμό 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα Έγκριση του τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν4412/2016 ΦΕΚ 147Α.

17. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με
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τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων”».

18. Των διατάξεων του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

19. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

20. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

21. Tην υπ΄ αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π.: 27394/11-07-2014 (ΦΕΚ
2029Β’/25-07-2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 ,
ΕΝ1177:2008, στα πλαίσια προγράμματος αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του
Δήμου Πειραιά.

Και τυχόν άλλες διατάξεις που πρέπει να εφαρμοστούν αλλά δεν αναφέρονται ρητά.
Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων )
κανονιστικές διατάξεις καθώς και άλλες διατάξεις που δεν αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου,
Π.Δ. , Υ.Α. ,κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης προμήθειας
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

6.4.1

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά στοιχεία.
1. Προσφορά {κατακύρωση με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.4412/2016).
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού.

3. Το τυποποιημένου έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν4412/2016
ΦΕΚ 147Α.
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4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
5. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
6. Η Τεχνική Έκθεση.
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
8. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές
Η προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο της μελέτης. Το τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα το όσα
περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Το τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του
Ν4412/2016 ΦΕΚ 147Α σύμφωνα με την αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΦΕΚ 3698/β/2016).
2. Αναλυτικά στοιχεία/έγγραφα τεκμηρίωσης των αναφερόμενων στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν4412/2016 ΦΕΚ 147Α θα ζητηθούν
μόνο από τον ανάδοχο. (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, λοιπά στοιχεία
κ. ά.)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τρόπος εκτέλεσης .
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία άρθρο 117/Ν 4412 και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους
της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, και με σφραγισμένες προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 .

ΑΡΘΡΟ 7ο
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Κατακύρωση αποτελέσματος
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει τιμής στο σύνολο, σύμφωνα με τον Ν
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύμβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης
σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της συμβάσεως. (αρ. 105
του Ν 4412/2016)
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής απαιτείται να καταθέσει πριν
από την υπογραφή την σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% ( αρ. 72 του Ν 4412/2016).
Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμίες για την υπογραφή της
σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προμήθεια να
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εμφανίσει ελαττώματα , κακοτεχνία ή αδικαιολόγητη
φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη ή η φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται μέσα σε δέκα
ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως .
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης

στον ανάδοχο η

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων
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τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Οι χρόνοι εγγύησης των υλικών των ειδών φαίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 10ο
Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά ,
φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για
κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των
ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παραπάνω είδη συνοδευόμενα με
όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, (πιστοποιήσεις, προδιαγραφές
κ.λπ.) σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια.
Άρθρο 11ο Παραλαβή υλικών
Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζουν

ελαττώματα

ή

κακοτεχνίες

κατασκευαστικές,

ο

ανάδοχος

υποχρεούται

να

αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Άρθρο 12ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.
Επιπλέον.
α) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
β) 4% φόρος εισοδήματος.
γ) Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3%
και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 13ο
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Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που
προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου,
βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.
Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για
την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος, καθώς και το απαιτούµενο
εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών
βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.
Άρθρο 14ο
Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή που ορίζει ∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν4412/2016 . κατά
την διαδικασία παραλαβής των υλικών άρθρο 208 του Ν4412/2016 διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής .
Παραλαβή
Ι. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής οι οποίες έχουν συσταθεί μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16) με ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο.
ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο
προµηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική εξέταση και µε
πιστοποιητικά
Η

που συνοδεύουν τα προς προµήθεια είδη.

παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή µέσα σε χρόνο

δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16)
V. Δυνατότητες Επιτροπής
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης,
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γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:
•

την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,

•

την επιτροπή παραλαβής,

•

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ηµέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16)

Αποδεικτικό παράδοσης
Μετά από κάθε παράδοση ειδών της προμήθειας ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της παραλαβής , στο οποίο αναφέρεται:
•

η ημερομηνία προσκόµισης,

•

το υλικό,

•

η ποσότητα και

•

ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του
Ν.4412/16)
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές

(και βάσει των πιστοποιητικών και των προδιαγραφών που συνοδεύουν τα προς προμήθεια είδη ) η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την
αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.
Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα
συμφέροντα του, τρόπο.
Για την πλήρη και ασφαλή τοποθέτηση του εξοπλισμού και του χλοοτάπητα στην θέση που θα
υποδείξει το τμήμα εποπτείας Παιδικών Χαρών είναι απόλυτα υπεύθυνος ο ανάδοχος
Άρθρο 15ο
Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016 και τις
τροποποιήσεις του.
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ΕΙΔΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της συγγραφής
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και χλοοτάπητα για παιδικές
χαρές του Δήμου μας που θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
ΕΝ 1176 ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΝ 71-3 όλης της σειράς αυτής ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις
28492/11-5-09 ΦΕΚ 931Β/2009 και 48165/30-07-09, αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την
λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων» και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
27934/25-7-2014(ΦΕΚ Β’2029) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
Στη μελέτη εντάσσεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός, προκειμένου πλήθος κοινόχρηστων χώρων
να αποκτήσουν λειτουργικότητα και χρησιμότητα για το κοινό.
Η προμήθεια και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού και του χλοοτάπητα

θα

πραγματοποιούνται σε παιδικές χαρές του Δήμου, κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Υπηρεσίας, με
ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στο
προϋπολογισμό τιμών.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 3ο
Εγγυήσεις υλικών
Θα πρέπει να δοθούν από τον ανάδοχο και τον κατασκευαστή οι παρακάτω εγγυήσεις οι οποίες θα
καλύπτουν ελαττώματα σχετικά με την στατικότατα, τα υλικά και την παραγωγική διαδικασία
τουλάχιστον ως εξής:
• 20ετής για:
o στοιχεία και κατασκευές από χάλυβα
• 10ετής για:

o ξύλινα μέρη τα οποία είναι προστατευμένα (εμποτισμένα με TANALITH E3492) με την
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μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum) και όταν το ξύλο δεν έρχεται
σε επαφή με την γη
o επεξεργασία επιφάνειας με στοιχεία από χάλυβα, θερμογαλβανισμένα, ανοξείδωτο
ατσάλι.
o επεξεργασία επιφάνειας στοιχείων από αλουμίνιο, ανοδείωση, βάψιμο.
o για τα πλαστικά μέρη

• 5ετής για:
o χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη
o σχοινιά και δίχτυα ενισχυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου
o ελατήρια
o κινούμενα μέρη (για δυσλειτουργία)
o µεταλλικές γαλβανιζέ αλυσίδες
o για τα ξύλινα µέρη
• 2ετής για:
o ξύλινα μέρη τα οποία είναι προστατευμένα (εμποτισμένα με TANALITH E3492) με την
μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum)
o μέρη από ελαστικό ή μέρη με κάλυψη ελαστικού και μέρη από πολυουρεθάνη (π.χ.
δάπεδα ασφαλείας)
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για ελαττώματα ή ζημιές που προκληθήκαν από λανθασμένη
συναρμολόγηση.
(οι παραπάνω εγγυήσεις θα δοθούν για όσα υλικά από αυτά που αναφέρονται υπάρχουν
στα προς προμήθεια είδη )
Άρθρο 4ο
Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της
σύμβασης. (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16)

Άρθρο 5ο
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Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και η
διάρκεια ισχύος της είναι έξι (6) μήνες .
Άρθρο 6ο
Σταθερότητα τιμών
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή
αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες
πλήρους και ασφαλούς εγκατάστασης των ειδών της προμήθειας και τα ασφάλιστρα αυτών.
Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση της
προμήθειας.
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά

είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της

προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν
είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που
εισέρχονται.

Άρθρο 7ο
Τρόπος και χρόνος παράδοσης και τοποθέτηση
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έξι(6) μήνες από την
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα
εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Εποπτείας
παιδικών χαρών και σε πλήρη λειτουργία

το ανώτερο εντός

τριάντα (30) ημερών από την

ημερομηνία της παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση των ειδών χωρίς
να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε
στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας.
Μηχανικός Εξοπλισμός
Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από τον

ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή
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ευθύνη.

Άρθρο 8ο
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση,

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδίδονται εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης παράδοσης.
Άρθρο 9ο
Πληρωμές.
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή τμηματικά μετά την παραλαβή
της προμήθειας και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. (αρ 200 του Ν4412/2016).
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της

Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των
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καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων, θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως
μετά την παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 10ο
Τεχνική Προσφορά, Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει να δίδονται υποχρεωτικά με ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία (αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη).
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με
τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και
αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα
αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο
αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και
ασφαλή λειτουργία τους.

6.4.1

Άρθρο 11ο

Ατύχημα και Ζημιές
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και
μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο
τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε
πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά
και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

6.4.1

Άρθρο 12ο

Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την
σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των
προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των

υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και
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οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με
οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί
σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 13ο
Δημοσίευση
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί προς δημοσίευση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ όπου σηματοδοτεί και την έναρξη της δημοσίευσης.
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, με πρακτικό
τοιχοκόλλησης και θ’ αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί
ιστοσελίδα του Δήμου στην Πειραιά piraeus.gov.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη
πρόσβαση σ’ αυτά.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον/τους προμηθευτή/τες που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι με τη διαδικασία.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ &
Λ.Τ.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ M. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ M. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ M. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η

Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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7.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια αστικού εξοπλισµού & χλοοτάπητα, µε
στόχο την αναβάθµιση και τη λειτουργική αποκατάσταση παιδικών χαρών του
∆ήµου Πειραιά και ιδιαίτερα αυτών που είναι πάνω από 400τ.µ. και απαιτούν
σκίαστρα όπως η Παιδική Χαρά : ΠΑΛΑΤΑΚΙ, η Παιδική Χαρά : ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ,η
Παιδική Χαρά : ΚΛΕΜΑΝΣΩ, η Παιδική Χαρά : ΚΑΡΠΑΘΟΥ και η Παιδική Χαρά :
ΗΣΑΠ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από την προµήθεια και την τοποθέτηση
αστικού εξοπλισµού (σκίαστρα, παγκάκια, κάδοι, βρύσες) σε παιδικές χαρές
του ∆ήµου, καθώς και χλοοτάπητα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις
προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ΄ αριθµ.
28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π.: 27394/11-072014 (ΦΕΚ 2029Β’/25-07-2014) και ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH).
Η προµήθεια και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισµού και χλοοτάπητα θα
πραγµατοποιείται σε παιδικές χαρές
του ∆ήµου Πειραιά
µε ευθύνη του
αναδόχου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων στον
προϋπολογισµό τιµών.
Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους 2019 και
ανέρχεται στο ποσό των 59.743,20€ € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.67
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ &
Λ.Τ.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
19PROC005599058
2019-09-23

8.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών
Τεχνικών Έργων
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Πληροφορίες:
 2132123003
E-mail:arcept@pireasnet.gr

Προµήθεια αστικού εξοπλισµού,
οργάνων, δαπέδων κλπ. παιδικών
χαρών»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.743,20€ µε

ΦΠΑ

Κ.Α. 30.7135.67
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 34928400-2

Αστικός εξοπλισµός

Α. ΤΕXΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Με την εν λόγω µελέτη προβλέπεται να γίνει η προµήθεια και τοποθέτηση
αστικού εξοπλισµού και χλοοτάπητα, σε παιδικές χαρές του ∆ήµου Πειραιά,
κατόπιν υπόδειξης της αρµόδιας Υπηρεσίας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό
των 59.743,20€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24%).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να
κατασκευάζονται από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε
ελάττωµα σχετικά µε τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούργιας
κατασκευής και αχρησιµοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση
για την οποία προορίζονται.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της µελέτης (για όλα τα προϊόντα)
και όχι για επιµέρους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση του
εξοπλισµού και του χλοοτάπητα.
Στους χώρους που θα τοποθετηθούν τα υπό προµήθεια είδη, δεν πρέπει να
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών. Ειδικότερα:
1) Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001, ISO 37001 & ISO 50001, ή άλλα ισοδύναµα, σχετικά µε την
εµπορία οργάνων παιδικών χαρών, ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και
αστικού εξοπλισµού, επί ποινή αποκλεισµού.
2) Η εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία, του αστικού εξοπλισµού, θα πρέπει να
φέρει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 37001 & ISO
50001, ή άλλα ισοδύναµα, σχετικά µε την εµπορία αστικού εξοπλισµού, επί
ποινή αποκλεισµού.
3) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO 50001:2011 του υπευθύνου που θα
αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του
συµµετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόµενων εξοπλισµών, σχετικά µε
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αστικού εξοπλισµού. Η ανωτέρω

υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκοµίζεται ακόµη και αν η εγκατάσταση
του υπό προµήθεια εξοπλισµού πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο τον
συµµετέχοντα, επί ποινή αποκλεισµού.
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4) Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να
διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτοµα εξειδικευµένα στην τοποθέτηση
αστικού εξοπλισµού. Τα άτοµα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία
του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική
κατάσταση εργαζοµένων του η οποία θα προσκοµίζεται, θα πρέπει να φέρουν
πιστοποιητικά ονοµαστικά, από διαπιστευµένο φορέα, για το σκοπό αυτό,
ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να µπορούν να
αναλάβουν συγκεκριµένα τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού.
5) Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification): Chain of
Custody Standard PEFC ST 2002:2010 ή νεότερο είτε κατά το αντίστοιχο
πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο τους, της κατασκευάστριας
εταιρείας του αστικού εξοπλισµού, (επί ποινή αποκλεισµού).
6) Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο, βάσει
του οποίου το προϊόν θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.
7) Επίσης ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο
σχετικά
µε
την
περιεκτικότητα,
που
αφορά
στους
Πολυκυκλικούς
Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που
θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH).
Επισηµαίνεται
εξοπλισµού.

ότι

ο

χλοοτάπητας

δεν

ανήκει

στη

κατηγορία

του

αστικού

Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν
των αναφερόµενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον
ισοδύναµα προς τα αναφερόµενα. Η ισοδυναµία αυτή θα τεκµαίρεται από
αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των
αρµοδίων αρχών και των αναφερόµενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισµένων φορέων
ελέγχου.
ΥΛΙΚΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα ξύλινα στοιχεία να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη Πεύκη, µε
κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία να είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Το ξύλο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία µε
σύγχρονες τεχνικές εµποτισµού µε υλικά µη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη
και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την
προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό, κάδµιο και χρώµιο. Η επιφάνεια
του ξύλου έχει βαφτεί µε στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο
από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους µύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα
χρώµατα είναι αβλαβή για τα παιδιά, µη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον.
Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων γίνονται είτε µε κόλλες φιλικές στο
περιβάλλον είτε µε καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι καλύπτονται από
στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ
συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού.
Το υλικό που χρησιµοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, είναι σύνθετη
αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση
(συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που
προορίζεται, µε χρήση µη τοξικής κόλλας, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού
(βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα
υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν
µελέτης φόρτισης. Συγκεκριµένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό
πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης
είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
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ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή µεταλλικά
µέρη είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας
είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο,
κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές
µας. Τα χρώµατα συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεµελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14
του ΕΝ:1176-1 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από
σκυροδέµατος C 16/20. Οι ορθοστάτες των σκιάστρων µέσα σε γαλβανισµένες
βάσεις στήριξης θα πακτώνονται
σε σκυρόδεµα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η εταιρεία κατασκευής του αστικού εξοπλισµού να είναι πιστοποιηµένη κατά
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011.
Ο αστικός εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση
και την συντήρηση του.
Ο κατασκευαστής του αστικού εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό
Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST
2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο
τους.

1. ΒΡΥΣΗ ΜΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
19PROC005599058
2019-09-23
ΣΧΑΡΑ

Ενδεικτικές
διαστάσεις
Ύψος:
1090 mm
Πλάτος:
500 mm
Μήκος
690 mm
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το µηχανισµό της βρύσης
και ένα διακοσµητικό πάνελ σε σχήµα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας
διατοµής περίπου Φ60mm, θα καταλήγει σε µεταλλικό χαλυβδοέλασµα πάχους
τουλάχιστον
4mm.
Η
στερέωση
της
βρύσης
θα
γίνεται
µέσω
του
χαλυβδοελάσµατος, το οποίο θα φέρει τέσσερις τρύπες διατοµής τουλάχιστον
Φ12mm για το βίδωµα αυτού σε µπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώµα µε την
βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.
Στο άνω µέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηµατίζει καµπύλη 90ο και µέσω
κωνικού εξαρτήµατος προσαρµογής, θα καταλήγει σε φλάντζα διατοµής περίπου
Φ200mm. Στην εµπρός πλευρά της φλάντζας θα βιδώνεται το διακοσµητικό πάνελ
σχήµατος λουλουδιού, διαστάσεων περίπου 465x500mm, από HPL πάχους
τουλάχιστον 15mm. Ο µηχανισµός της βρύσης θα αποτελείται από ρυθµιζόµενο
έµβολο µε ρυθµιζόµενη διάρκεια ροής και αυτόµατου κλεισίµατος. Αυτό θα
επιτυγχάνεται µε ειδικά σχεδιασµένο µηχανισµό ελατηρίου που θα βρίσκεται
στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοποιείται µε την πίεση του
εµβόλου.
Η παροχή του νερού θα γίνεται µέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος θα
διέρχεται µέσα από τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής. Στο δάπεδο, εµπρός
από την βρύση, στο σηµείο ροής, θα υπάρχει σχάρα αποχέτευσης, διαστάσεων
περίπου 300 mm. πλάτος Χ 500 mm. µήκος. Θα κατασκευάζεται από λάµα διατοµής
περίπου 50Χ5 mm. γαλβανισµένη εν θερµώ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ: 240,00 € (∆ιακόσια σαράντα)

2. ΣΚΙΑΣΤΡΟ
Το σκίαστρο θα είναι κατασκευασµένο από ξυλεία πεύκου και αποτελείται από 4
ορθοστάτες διατοµής 9 x12 εκατοστά και τα 4 οριζόντια ξύλα στην οροφή του
σκέπαστρου διατοµής 7x15 εκατοστά. Ανάµεσα στα οριζόντια ξύλα της οροφής
του σκίαστρου τοποθετούνται ξύλα (τάβλες) διατοµής 2Χ15Χ136 ανά 40 εκ. υπό
κλίση, ώστε να επιτυγχάνεται η σκίαση του χώρου (περσίδες) .
Το συνολικό µήκος της πέργκολας είναι 5 µέτρα το πλάτος 1,5 µέτρα και το
ύψος 2,7 µέτρα.
Το σκίαστρο όταν θα πρέπει να εγκατασταθεί σε συµπυκνωµένο φυσικό έδαφος
θα θεµελιώνεται µε σκυρόδεµα C 16/20 . Θα δηµιουργείται θεµέλιο κατάλληλων
διαστάσεων σε κάθε ορθοστάτη για να πακτώνεται .
Ο κάθε ορθοστάτης θα
τοποθετείται µέσα σε γαλβανισµένη θήκη για την προστασία του από την
υγρασία του εδάφους .
Σε περίπτωση που υπάρχει βάση από σκυρόδεµα σε κάποια παιδική χαρά
το
σκίαστρο θα τοποθετείται µε τα κατάλληλα στριφώνια στις οπές από τις
γαλβανισµένες θήκες των ορθοστατών.
Τα ξύλα θα είναι εµποτισµένα µε κατάλληλα βερνίκια για την προστασία της
ξυλείας από της καιρικές συνθήκες. Τα πιστοποιητικά των υλικών εµποτισµού

θα παραδοθούν στην υπηρεσία πριν τον εµποτισµό προς έγκριση .
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται εκτός από την προµήθεια του υλικού και κάθε
υλικό ,µικρουλικό
και
εργασία που είναι απαραίτητη
για την πλήρη
τοποθέτησή του και την στατική επάρκεια .
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ: 2.350,00 € (∆ύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα )

3. ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις
Μήκος

1800 mm

Πλάτος

450 mm

Ύψος

900 mm

Το παγκάκι αποτελείται από δύο µεταλλικά στηρίγµατα έδρασης και 2 ξύλινα
µέρη (κάθισµα και πλάτη).
Τα ξύλινα µέρη αποτελούνται από πέντε δοκούς διαστάσεων 1600Χ95Χ45mm, οι
τρείς για το κάθισµα και οι δύο για την πλάτη, µε άκρα στρογγυλεµένα
(R10mm) για την αποφυγή τραυµα- τισµών.
Το κάθε στήριγµα κατασκευάζεται από δύο µεταλλικούς σωλήνες, διαµέτρου
Φ70mm, βαµµένους µε ηλεκτροστατική βαφή.
Ο ένας σωλήνας είναι καµπυλωµένος σε αµβλεία γωνία, και πακτώνεται στην
θεµελίωση υπό αµβλεία γωνία, στην ίδια κατεύθυνση µε την προηγούµενη,
έχοντας στο πίσω µέρος αντηρίδα 150Χ40Χ6mm για την ασφαλέστερη τοποθέτηση.
Ο δεύτερος σωλήνας συγκολλείται οριζόντια στον πρώτο, µε το επάνω µέρος
του να απέχει 300mm από το δάπεδο του χώρου.
Στο κάτω µέρος του πρώτου σωλήνα συγκολλείται λάµα διαστάσεων 220Χ70Χ5mm,
µέσω της οποίας βιδώνεται στην θεµελίωση .
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται εκτός από την προµήθεια του υλικού και κάθε
υλικό ,µικρουλικό και εργασία που είναι απαραίτητη που είναι απαραίτητη
για την πλήρη τοποθέτησή του και την θεµελίωση .
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ: 180,00 € (εκατόν ογδόντα)

4. ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικές
διαστάσεις

γενικές

Ύψος:

900mm

∆ιάµετρος:

340mm

Τεχνική περιγραφή
Ο κάδος θα αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη
επένδυση και εσωτερικά µεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από δύο

µεταλλικές λάµες πάχους τουλάχιστον 3mm και διαστάσεων περίπου 950x40mm
διαµορφωµένες σε κυκλική στεφάνη διαµέτρου περίπου 300mm και τοποθετηµένες
παράλληλα καθ' ύψος.
Ο µεταλλικός σκελετός θα επενδύεται µε ξύλα διατοµής περίπου 45x30mm και
µήκους περίπου 520mm.
Ο µεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους τουλάχιστον 0,80mm, θα έχει διάµετρο περίπου Φ300mm και ύψος περίπου
465mm.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται εκτός από την προµήθεια του υλικού και κάθε
υλικό, µικρουλικό και
εργασία που είναι απαραίτητη για την πλήρη
τοποθέτησή του .
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ: 190,00 € (εκατόν ενενήντα)
5. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Ο συνθετικός χλοοτάπητας, θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδης ακτινοβολίες,
θα έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαµηλές
θερµοκρασίες. Θα διαθέτει σύστηµα απορροής των υδάτων µε εργοστασιακές οπές
που έχει στο υπόστρωµά του, έτσι ώστε να µην λιµνάζουν τα νερά της βροχής.
Θα διαθέτει υπόστρωµα από πολυπροπυλένιο, για µεγαλύτερη ασφάλεια και
αντοχή. Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο χρώµατα και θα πλησιάζει το χρώµα του
φυσικού χλοοτάπητα. Λόγω της πυκνότητας του χλοοτάπητα δεν απαιτείται
πλήρωση µε κόκκους ελαστικού ή χαλαζιακής άµµου.
Ο χλοοτάπητας θα τοποθετείται στα µέρη που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία
και θα διαµορφώνεται το έδαφος κατάλληλα ανά περίπτωση, ώστε η τοποθέτηση
να είναι σταθερή, ασφαλής και να επιτυγχάνεται σωστή αποστράγγιση.
Υπόβαση: Ο χλοοτάπητας θα διαστρώνεται σε επιφάνεια άµµου, η οποία θα
διαστρωθεί και ισοπεδωθεί από τον ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται στην τιµή.
O συνθετικός χλοοτάπητας θα φέρει ενδεικτικά µονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου,
15.050 Dtex. Θα είναι προϊόν οικολογικό, UV σταθερότητας µε συνολικό ύψος
περίπου 42mm. Οι συνολικοί κόµποι ανά τετραγωνικό µέτρο να είναι περίπου
15.000, και το συνολικό βάρος 2.815gr/m2. Το προϊόν θα πρέπει να είναι
υδατοπερατό µε 60lt/m2. Το πλάτος του ρολού θα είναι τέσσερα (4) µέτρα.

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο, βάσει του
οποίου το προϊόν θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3. Επίσης θα
πρέπει
να
συνοδεύεται
από
εργαστηριακό
έλεγχο
σχετικά
µε
την
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες
και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ
(REACH).

O συνθετικός χλοοτάπητας πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Υλικό ίνας
Τύπος ίνας
Ποιότητα ίνας
Συνολικό ύψος
Συνολικοί κόµποι (ανά m2)

Μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου
15.050 Dtex
Οικολογικό
προϊόν,
UV
σταθερότητας
42mm
15.000

2.815gr/m2
60lt/m2
4,00m

Συνολικό Βάρος
∆ιαπερατότητα νερού
Πλάτος ρολού
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ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 22,00 € (είκοσι δύο)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ &
Λ.Τ.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

Πειραιάς , 23/05/2019
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Προµήθεια

αστικού

εξοπλισµού,

οργάνων, δαπέδων κλπ. παιδικών χαρών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.743,20€ με ΦΠΑ
Κ.Α.
30.7135.67

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών
Τεχνικών Έργων
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ
Πληροφορίες: Γ.Μ.ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
℡ 2132123003
E-mail: arcept@pireasnet.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 34928400-2

Αστικός εξοπλισμός

CPV: 16150000-1

Κύλινδροι Χλοοτάπητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΡΥΣΗ
ΣΚΙΑΣΤΡΟ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
μ2

6
5
100
35
470

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
240,00 €
2.350,00 €
180,00 €
190,00 €
22,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.440,00 €
11.750,00 €
18.000,00 €
6.650,00 €
10.340,00 €
48.180,00 €
11.563,20 €
59.743,20 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές. Θα µπορούν να αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις
ανάγκες
Της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προµήθεια είδη - υλικά κατόπιν σχετικού Υπηρεσιακού
Σηµειώµατος προς την Επιτροπή Παραλαβής.Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της
συνολικής δαπάνης της σύµβασης.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ &
Λ.Τ.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

23-5-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Προµήθεια αστικού εξοπλισµού, οργάνων,
9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

δαπέδων κλπ Παιδικών χαρών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9.1.1

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

59.743,20€ με ΦΠΑ

Κ.Α.: 30.7135.67

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών Τεχνικών Έργων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Απορρόφηση των 59.743,20€ ευρώ με Φ.Π., Α.

Πληροφορίες: Γ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ

εντός του έτους 2019

 2132123003

. V.: 34928400-2

E-mail: arcepx@pireasnet.gr

C.P. V.: 16150000-1

Αστικός εξοπλισμός
Κύλινδροι Χλοοτάπητα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΒΡΥΣΗ

τεμ

6

2 ΣΚΙΑΣΤΡΟ

τεμ

5

3 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

τεμ

100

4 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ

τεμ

31

5 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

μ2

470

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Στην ανωτέρω τιμή τεμαχίου περιλαμβάνεται η πλήρης παράδοση των υλικών και εργασιών που
απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[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)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6243]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Ι. Δραγάτση 12 / Πειραιάς / 18532 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Ν. ΠΑΠΠΑ}
- Τηλέφωνο: [ 213-2123003],
- Φαξ: []
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ arcpx@pireasnet.gr ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.pireasnet.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[«Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού, Οργάνων ∆απέδων κ.λ.π. Παιδικών Χαρών,
CPV: [34928400-2] , [16150000-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6243 ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ Προμήθεια ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [0]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(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 περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

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 Δ 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:

γ) [……]
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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 ΤΕΥΔ 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.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
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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 ΤΕΥΔ 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.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
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(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 αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
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).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
−

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

−

δωροδοκίαx,xi·

−

απάτηxii·

−

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

−

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

−

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]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
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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−
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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 όλες [] Ναι [] Όχι
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)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

β)[……]
αθέτηση

α)[……]·

β)[……]

των

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

ναΕάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

να

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
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: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός
οποιαδήποτε
από
τις
καταστάσειςxxvi :

φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

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
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε 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
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
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(διαδικτυακή διεύθυνση,

αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
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
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
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;
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

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

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

19PROC005599058 2019-09-23

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ 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;

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού, οργάνων, δαπέδων κ.λ.π.
Παιδικών Χαρών» / CPV: [34928400-2 _ Αστικός Εξοπλισμός] , CPV: [16150000-1 _ Κύλινδροι Χλοοτάπητα]
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

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.
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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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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.".
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 Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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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
ΤΕΥΔ 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
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

