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____________________________________
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των Αιρετών του ∆.Πειραιά για τα Οικ.
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Χρηµατοδότηση:
Ίδιοι πόροι, µε
ενδεικτικό προϋπολογισµό 29.806,34 €
πλέον ΦΠΑ.
CPV: 64212000-5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ήµος Πειραιά

Ταχυδροµική διεύθυνση

I. ∆ραγάτση 12

Πόλη

Πειραιάς

Ταχυδροµικός Κώδικας

18535

Τηλέφωνο

2132022430, 2132022330, 2132022340-45

Φαξ

2132022855

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

dhm_epitr@piraeus.gov.gr
Νικήτας Παπαϊωάννου
www.piraeus.gov.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 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 προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παρ.4 του αρθρ.2 του Ν. 3861/2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ισότοπο http ://et.
diavgeia. gov, gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η διακήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισµού θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο , στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής , στη διεύθυνση (URL) :http://piraeus.gov.gr .
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 .
Αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας των Αιρετών του ∆. Πειραιά .
Η δαπάνη της προαναφερόµενης προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6223.01 του
οικονοµικού έτους 2020 και τον αντίστοιχο οικονοµικών ετών 2021-2022 και για το ποσό
29.806,34€ πλέον Φ.Π.Α (24%) ήτοι 36.959,86. Με απορρόφηση εντός του οικονοµικού έτους
2020 έως το ποσό των 10.780,00 € και εντός των οικονοµικών ετών 2021-2022 µε το
υπόλοιπο ποσό.
Για την εν λόγω σύµβαση έχει εκδοθεί η µε αριθµ. 2020/5554 απόφαση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης, µε α/α 428 του µητρώου δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ:20REQ006221751 2020-01-30
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι: «αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας των Αιρετών». Η
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσόν των 29.806,34€ πλέον ΦΠΑ.24% 7.153,52
€ ήτοι 36.959,86€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6223.01 ως εξής: ■

στον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2020 µε το ποσό των 10.780,00€

■

στον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2021 µε το ποσό των 18.478,00€

στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2022 µε το ποσό των 7.701,99€
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων CPV: 64212000-5
Η διάρκεια της σύµβασης µε τον ανάδοχο ορίζεται σε δύο (2) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία
ανάρτησης του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Ηµεροµηνία έναρξης των συµβολαίων Π.Υ θα
είναι µετά την λήξη της προηγούµενης σύµβασης η οποία είναι 8/6/2020. Λογαριασµός µε
ηµεροµηνία χρέωσης µικρότερης της ηµεροµηνίας 9/6/2020 ή µικρότερης της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της νέας σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ δεν θα γίνεται δεκτός ως έγκυρος σε καµιά
περίπτωση σύµφωνα µε τον νόµο.
Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικότερα στη µελέτη της υπηρεσίας και
συγκεκριµένα στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
■

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 από τις
διατάξεις:
' 1. του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. του Ν. 4605/2019 περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία
ΕΕ 2016/943/18-6-2016 σχετικά µε το εµπορικό απόρρητο, µέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
3. του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28- 062014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68, Α/20-3-2007 « Καταχώρηση ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του
∆ηµοσίου τον Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις· ‘ - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.
318/1992 (Α161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ -74/Α/26-03-2014), και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1.
' 7. του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές»,
8. του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις ».
9. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (226/Α/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
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10. του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
13. του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
14. του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. ’
15. Τον 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις"
16. του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία».
17. του Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8- 2016)
18. της µε αριθ. 57654/2017 Απόφασης (ΦΕΚ 1781/Β/2017) «Ρύθµιση εκδικάσεων θεµάτων
λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
19. Της µε αριθ. 158/2016 Απόφασης της Αρχής µε θέµα «Έγκριση του Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης» (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147), για
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β'3698).
20. του Ν.3463/2006/ΑΊ14 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της
παρ,9 εδ.β του άρθρου 209.
21. του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/2016) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων».
22. του Ν. 4129/2013 " Κύρωση του Κώδικα Νόµου για το Ελεγκτικό Συνέδριο"
23. 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 σύµβασης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διεπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
24. της από 31/10/2019 µελέτης της ∆/νσης Πληροφορικής, Τµήµα ΕΣΥ∆
25. του Πρωτογενούς Αιτήµατος της ∆/νσης Πληροφορικής, Τµήµα ΕΣΥ∆, που καταχωρήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ: 20REQ006194652 2020-01-24
26. Της µε αριθµ. 2020/5554 απόφασης πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 428 του µητρώου
δεσµεύσεων και µε Α∆ΑΜ: 20REQ006221751 2020-01-30
27. της µε αριθ. 375/2019 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισµού.
28. Την µε αρ. 122/2020 απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης µελέτης και κατάρτισης των όρων
διακήρυξης.
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.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι φάκελοι των προσφορών µπορούν να υποβάλλονται:
είτε (α) µε κατάθεσή τους αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζοµένους ή µέσω νοµίµως
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εξουσιοδοτούµενου στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (µε αριθµό πρωτοκόλλου του ∆ήµου) µέχρι την
ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη,
είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά (I. ∆ραγάτση 1ος
όροφος),
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πρωτόκολλο του ∆ήµου
Πειραιά) στην ταχ/κη δ/νση: 1 ∆ραγάτση 12, 18535 Πειραιάς, µέχρι την ηµέρα και ώρα που θα
οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για την συνέχιση της διαδικασίας
και την ανάθεση της σύµβασης. .
Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Αν, γιαλόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί ή αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η
αποσφράγιση και η καταλυτική 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 ηµεροµηνίαδεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και
νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
_ ‘
1.6 ∆ηµοσιότητα

·

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το άρθρο
66 του Ν.4412/2016.
Η προκήρυξη 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
στοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://piraeus.goν.gr
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, 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 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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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γ ενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα τnς σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• Η προκήρυξη της σύµβασης, .
• Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τά Παραρτήµατά της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
• 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.

2.1.2 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://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.
■
Τµήµα Προµηθειών & Υπηρεσιών στην ταχ/κη δ/νση: Ι.∆ραγάτση 12,18535
Πειραιάς, τηλέφωνο: 2132022088 - 2132022089, fax: 2132022106, e-mail:
promithies@piraeus.gov.gr
■
Τµήµα Επικοινωνιών Σχεδιασµού & Υλοποίησης ∆ικτύων στην ταχ/κη δ/νση: , Ι.∆ραγάτση
12, 18535 Πειραιάς, τηλέφωνο:2132022414, - fax: 2132022901, e-mail:
esyd@piraeus.gov.gr

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήµατα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται µε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
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.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές
και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
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αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να
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 το έγγραφο.
·
Ειδικότερα, όλα τα ∆ηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς Οικονοµικούς Φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από Ορκωτό Μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια Υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε ∆ηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης, είτε από το
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα «Apostile» σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆.
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
,
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή µη) µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν και υποβάλλονται σε άλλη. γλώσσα εφόσον συνοδεύονται από µετάφραση στην
Ελληνική.
.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθροθυ
14 του Ν. 4364/16 ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
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 ββ) 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
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διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆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.
4. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της
διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους ανεπιφύλακτα. Η κατάθεση προσφοράς από το
διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
∆ΕΝ απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4412/2016.
2.2.3 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:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
,
·
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (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,
.

10

20PROC006352937 2020-02-27
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 (EE 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 νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο οικονοµικός φορέας 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
β) 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 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.
∆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 ή και γ) 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 αίτησης 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 (Β' 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
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παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κορώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. '

2.2.3.3. 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
προσφοράς.
* )υποβολής
.■*
2.2.3.4. 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 ισχυουσες 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.4412/16,
(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 δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού
γεγονότος.
'
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2.2.3.5. Ο οικονοµικός φορέας 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
2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. 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.
2.2.3.7. 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.
,

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 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 υπηρεσίας. 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..

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
·

∆εν Απαιτείται

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν:
1. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου από το οποίο θα φαίνονται η εγγραφή
τους σ' αυτό, το είδος τωνεργασιών τους και η άσκησή τους κατά το τρέχον έτος.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται ότι:
α) Έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται
ανεπιφύλακτα
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β) Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας, γ)
και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση υποβολής των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης, σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύµβαση

2.2.7 Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης θα πρέπει να διαθέτουν:
Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2015 ή ισοδυνάµου πιστοποιητικού
εκδοθέντος από αρµόδιο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης.

2.2.8 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.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
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 δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11- 2016), σύµφωνα
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα (Παράρτηµα ΙΙ) το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως 10 ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών (άρθρο 6 παρ. 43 Ν 4605/2019).
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: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ ( www.eaadhsv. gr ) και ( www.hsppa.gr).
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του ∆ιοικητικού
ή, ∆ιευθυντικού ή Εποπτικού Οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται , 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

14

20PROC006352937 2020-02-27
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 (άρ 107 παρ.
13 Ν.4497/17).
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να συµπληρώσουν µόνο την Ενότητα α
του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούνται να συµπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους IV του ΤΕΥ∆.
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. 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.
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς, προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 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 έως τρεις (3) µήνες πριν
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα
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µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
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, χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό ρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Ο προσωρινός ανάδοχος προσκοµίζει πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι είναι φορολογικά
και ασφαλιστικά ενήµερος.
Ο προσωρινός ανάδοχος εφόσον έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα υποχρεούται να
υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και
Επικουρικής στους οποίους οφείλει να καταβάλει 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.
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.2.γ, πιστοποιητικό- από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες
πριν.από την υποβολή του 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. Μέχρι να· καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του
πιστοποιητικού
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 ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. ’
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τής 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. Οι επίσηµες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81 του ν.'4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

16

20PROC006352937 2020-02-27
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισµού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 γιά 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 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 δεν απαιτείται. ·
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου από το οποίο θα φαίνονται η εγγραφή τους σ'
αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκησή τους κατά το τρέχον έτος.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται ότι:
• α) Έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται
ανεπιφύλακτα
β) Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας.
γ) και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση υποβολής των
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύµβαση
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
πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2015 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού,
εκδοθέντος από αρµόδιο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας
είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκοµίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης, εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
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νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση,
µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα.
Οι- ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, 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 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.8. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής.
2.4 Κατάρτιση - περιεxόµενο προσφορών
2.4.1 Γ ενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα της
∆ιακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
∆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
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε (α) µε
κατάθεσή τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτούµενου στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
∆ιαγωνισµού (µε αριθµό πρωτοκόλλου του ∆ήµου) µέχρι την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την
περιληπτική διακήρυξη είτε
(β) µε αποστολή, επί αποδείξει, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά (Ταχυδροµική διεύθυνση I.
∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, ΤΚ 18535), είτε
(γ) µε κατάθεσή τους στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής (Πρωτόκολλο του
∆ήµου Πειραιά) στην ταχ/κη δ/νση: Ι.∆ραγάτση 12, 18535 Πειραιάς, µέχρι την ηµέρα και ώρα που
θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο,· οι φάκελοι προσφοράς
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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.
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
προµήθειας συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Αιρετών
µε
αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Πειραιά και ηµεροµηνία λήξης
προθεσµίας υποβολής προσφορών................................................

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, 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) υποφάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά »
β) υποφάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προφορά»,
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού .
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..
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασµό του οικονοµικού
φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και γ) 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.
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 ,
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τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 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 (Παράρτηµα ΙΙ).
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
(Στο ΤΕΥ∆, Μέρος IV: Κριτήρια επιλονής. ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την
Ενότητα α).

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
Οι µετέχοντες στην διαδικασία πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να αναφέρουν όλα τα
απαιτούµενα.
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 προσφορών
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε λεπτά της ώρας για χρήση οµιλίας προς όλα τα
δίκτυα ανά µήνα. όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (ενδεικτικό προϋπολογισµό) και
συντάσσεται σύµφωνα µε τη µελέτη της υπηρεσίας.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για
παράδοση των ειδών σε στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
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
365 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
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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 οχ λοιποί οικονοµικοί
φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένοι απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο ' συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

2.4.7 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, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά
µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως µέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
η) 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.

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφοοών
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3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
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 προσφερόντων 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
ι
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,
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κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων
επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε
το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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 περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
·
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιµες προσφορές.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόγου - ∆ικαιολογητικά
προσωρινού ανάδοχου
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 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 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, που καθορίζονται στο άρθρο
2.2.9.2 της παρούσας για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της προηγούµενης
παραγράφου 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 υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 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, τηρούµενης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
ϊ) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
µε το Τ.Ε. Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ΐΐ) 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
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας. Ετησηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε
αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 30% στην
περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία, 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 (αρ.127 του Ν.4412/2016).
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά 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 γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης 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 µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά
µέσα. 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
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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.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του
ανωτέρω παραβόλου.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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).
·
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 ακύρωσης και 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.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5%
της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ. (αρ. 72 του Ν.4412/2016).
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.4412/2016.
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.
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 της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
. ,
.
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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
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 α,πό 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.

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Ολόκληρη η συµβατική αξία της υπηρεσίας θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την
οριστική παραλαβή τους, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται
από τα νόµιµα δικαιολογητικά (αρ.200 του Ν. 4412/2016)
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 υπηρεσία στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (άρθρο 44 Ν. 4605/2019)
για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, β) Κράτηση 0,06% η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .. γ) Φόρος εισοδήµατος 8% καθώς και κάθε
άλλη νόµιµη κράτηση
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δ)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.

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, εάν δεν εκπληρώσει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση
αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε
την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.' ·

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συιιβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρµογή
των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, 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 όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή,' αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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5.4
∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Ατου ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5.5 ∆ιάρκεια Σύιιβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.

6.2. Παραλαβή του αντικειµένου τnς σύµβασης
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα I της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής
διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και
συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων
υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο
µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 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 σύµφωνα µε την παράγραφο 6
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής
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διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο
218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις
Πειραιάς, 14-2-2020

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞ.

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΖΗΛΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ
Πειραιάς, 24/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Αρµόδιος : Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.2132022414

K.A. 00.6223.01 ‘Κινητή τηλεφωνία. Γενικές
υπηρεσίες’
ΠΟΣΟ : 36.959,86 € συµ/νου ΦΠΑ 24%

CPV 64212000-5

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Η µελέτη αυτή συντάσσεται βάσει του νόµου 3274/ΦΕΚ195Α/19-10-2004 άρθρο 35 παρ. β. και
αφορά την αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για δύο έτη από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της νέας σύµβασης και την δωρεάν προµήθεια συσκευών
όπως ειδικότερα
περιγράφεται στ’ άλλα τεύχη της µελέτης.
Στην προµήθεια αυτή πέραν των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και των βασικών υπηρεσιών
δύναται να συµπεριλαµβάνεται προσφορά επιδότησης ανά πρόγραµµα συσκευών όπως
διεξοδικότερα περιγράφεται στα άλλα τεύχη της µελέτης.
Η ανωτέρω υπηρεσία είναι προϋπολογισµού 36.959,86 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
(ήτοι 29.806,34 συν ΦΠΑ 7.153,52) και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Πειραιά έτους 2020 στον οικείο κωδικό Κ.Α. 00 6223.01 αντίστοιχα : στο έτος 2020 ποσού
10780,00€ , στο έτος 2021 ποσό 18478,00 € και στο έτος 2022 ποσό 7701,99€ .
Άρθρο 2 (Συµβατικά στοιχεία)
Τα στοιχεία της ανάθεσης θα είναι :
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. Το τιµολόγιο
3. Η τεχνική έκθεση
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 3 (Ισχύουσες διατάξεις)
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
• Το Ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167Α΄ 30-11-2019 « Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις »
• Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 152/1-4-2019 ) « Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 »
• Του 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων προµηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα
το άρθρο 117 που αφορά συνοπτικό διαγωνισµό , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Π.∆ 28/2015 (Α΄ 34) ΄΄ Κωδικοποίηση διατάξεων για τν πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
& στοιχεία ΄΄
• Της παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ΄΄ Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οηγία
2011/7της 16.2.2011για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές΄΄
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• Τον 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”
Της µε αρ. 57654/2017 Υ.Α (Β΄1781) ΄΄Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας &
διαχείρισης του ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης ΄΄
Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αρ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων
σχετικά µε την έγκριση τυποποιηµένου εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΥΕΥ∆).
Το N.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014),
κατά τις διατάξεις που ισχύει.
Π.∆. 80/2016 ΄΄Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
Ν.2859/2000 (Α΄ 248) ΄΄Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.
Ν. 3886/10 ΦΕΚ 173 Α΄ δικαστική προστασία κατά της σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων
Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74) αρθ. 1 «κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων », του κεφ. Α΄ « Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις
∆ιαδικασιών».
Τον Ν. 4013/2011 ΄΄ Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµ. Συµβάσεων ΄΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)
Τον Ν. 3852/10 ΦΕΚ Α 87/7-10-2010 ΄΄ Πρόγραµµα Καλλικράτης΄΄
Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη αναφεροµένων)
κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 4 (Τρόπος διενέργειας / διαδικασίας ανάθεσης)
Η προµήθεια αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.117 του Ν. 4412/2016 καθώς και των
∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων που θα ισχύουν κάθε φορά. Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου, όπως µε ποσό 36.959,86 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και
περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2020 στον οικείο κωδικό Κ.Α.
00 6223.01 αντίστοιχα : στο έτος 2020 ποσού 10780,00€ , στο έτος 2021 ποσό 18478,00 € και στο
έτος 2022 ποσό 7701,99€ .
Άρθρο 5 (υποχρεώσεις ενδιαφεροµένων)
Οι ανάδοχοι πρέπει να προσκοµίσουν µαζί την προσφορά τους, ενδεικτικό πελατολόγιο,
τιµοκατάλογο χρέωσης, προσφορά επιδότησης, καθώς και αναλυτικό πίνακα µε την τιµολόγηση
του χρόνου οµιλίας πέραν του ορίου προπληρωµένου προσφερόµενου χρόνου ανά δευτερόλεπτο ή
λεπτό. Οι τιµές αυτές για όσο διάστηµα βρίσκεται σε ισχύ η σύµβαση αυτή καθώς και το
ενδεχόµενο εξάµηνης παράτασής της, ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να τις αλλάζει µονοµερώς
σε καµία περίπτωση.
Επίσης µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να αναφέρεται και στον υπολειπόµενο χρόνο οµιλίας,
δηλαδή εάν αυτός µεταφέρεται σε επόµενους µήνες ή όχι, καθώς και στις κλήσεις µεταξύ κινητών
της εταιρείας του αναδόχου και το πάγιο αυτών των κλήσεων.
Επίσης να ενεργοποιηθεί υπηρεσία ειδοποίησης των δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας λίγο πριν την
κατανάλωση του δωρεάν πάγιου χρόνου οµιλίας τους ή χρήσης δεδοµένων
Άρθρο 6 (Αξιολόγηση)
Η αξιολόγηση για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πιο συµφέρουσα από
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οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής και η προσφορά να γίνει αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή.
Θα ληφθούν υπόψη το ύψος της χρέωσης των βασικών προγραµµάτων µε τον παρεχόµενο χρόνο
οµιλίας αλλά και η επιπλέον χρέωση ανά δευτερόλεπτο για το µετά το τέλος του παρεχόµενου
χρόνου µέχρι της εξαντλήσεως του διαθέσιµου ποσού βάσει της ΚΥΑ 18391/22-09-2005.
Τέλος θα συνυπολογιστούν επιπλέον χρεώσεις παγίου για λοιπές υπηρεσίες καθώς και το ποσό της
επιδότησης.
Για την εύκολη σύγκριση µεταξύ των ενδιαφεροµένων θα πρέπει, να αναφέρουν στην προσφορά
τους µε αναλυτικό πίνακα, ποιος θα είναι ο συνολικός χρόνος οµιλίας των προγραµµάτων και το
κόστος αυτών ανά δευτερόλεπτο συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιπλέον χρεώσεων
(ενδοεταιρικές κλήσεις, τέλη κινητής τηλεφωνίας , τέλος κλήσεων µεταξύ κινητών της εταιρείας
του αναδόχου κλπ).
Ο πίνακας αυτός θα συµπεριλαµβάνει το συνολικό ποσό επιδότησης συσκευών καθώς και την
τιµολόγηση των προσφεροµένων συσκευών.
Άρθρο 7 (∆ικαιολογητικά συµµετοχής)
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά:
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν. 4412/16
σύµφωνα µε την αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΦΕΚ 3698/Β/2016).
Αναλυτικά στοιχεία / έγγραφα τεκµηρίωσης των αναφεροµένων στο Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθ.79 παρ.4 του Ν.4412/16 θα ζητηθούν µόνο από τον
ανάδοχο (Φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, λοιπά στοιχεία κ.λ.π)
Άρθρο 8 (Σύµβαση)
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου αρ. 105 Ν. 4412/2016 για την υπογραφή του συµφωνητικού . Για την
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης
(αρ.72 του Ν. 4412/2016 ).Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για δύο έτη µετά την ανάρτηση της
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Ηµεροµηνία έναρξης των συµβολαίων Π.Υ θα είναι µετά την λήξη της
προηγούµενης σύµβασης η οποία είναι 8/6/2020. Λογαριασµός µε ηµεροµηνία χρέωσης
µικρότερης της ηµεροµηνίας 9/6/2020 ή µικρότερης της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της νέας
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ δεν θα γίνεται δεκτός ως έγκυρος σε καµιά περίπτωση σύµφωνα µε τον
νόµο.
Άρθρο 9 (Έκπτωση αναδόχου)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν (αρθ. 203 Ν. 4412/2016) , µε απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου
α) στην περίπτωση παρ. 5 αρθ 105 του Ν. 4412/2016
β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις.
γ) αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης
δ) Όταν ο ανάδοχος δεν παραδώσει την προµήθεια των συσκευών εντός 30 ηµερών µετά την
υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 10 (Υποχρεώσεις ∆ήµου – χρηστών)
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Οι λογαριασµοί από το ποσό της προσφοράς της προµηθεύτριας εταιρείας και έως του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισµού δηλαδή µέχρι τη συµπλήρωση των ορίων όπως αυτά φαίνονται στο
άρθρο 35 § 3 του Ν3274/19-10-2004 την ΚΥΑ 18391/22-09-2005 εξοφλούνται από το ∆ήµο.
Επιπλέον χρεώσεις εξοφλούνται από το χρήστη κάθε σύνδεσης µε εξόφληση στο ταµείο του
∆ήµου Πειραιά (ΥΠΕΣ∆∆Α 59801/ΕΓΚ36/2005). Οι χρεώσεις µετά τη συµπλήρωση του
παρεχόµενου χρόνου οµιλίας δεν θα είναι ανώτερες από τις επικρατούσες στην αγορά για τέτοια
προγράµµατα.
Άρθρο 11 (Κρατήσεις)
Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήµανσης του συµφωνητικού, καθώς και οι
κάτωθι κρατήσεις. α) Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% , β) Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% και γ) 8% Φόρος
Εισοδήµατος. Το ΦΠΑ 24% βαρύνει τον ∆. Πειραιά. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% & στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Άρθρο 12 (∆έσµευση)
Τα συµβόλαια κινητής τηλεφωνίας δεσµεύουν το ∆ήµο Πειραιά µε νόµιµο εκπρόσωπο τον
∆ήµαρχο, χρησιµοποιούνται όµως απ’ τους δικαιούχους αιρετούς.
Κατά την διάρκεια λοιπόν της σύµβασης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ονοµάτων των
δικαιούχων αιρετών λόγω αντικατάστασής τους.
Άρθρο 13 (Ενστάσεις)
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής , η προθεσµία
άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
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 την δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης .Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 1% επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας , Ανάπτυξης & Τουρισµού , Οικονοµικών &
Υποδοµών , Μεταφορών & ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρου
παραβόλου . Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης ως ανωτέρω & η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης . Κατά τα λοιπά , η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει τη πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας .
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης & την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείτε επί της ένστασης
ως ανωτέρω ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα
οριζόµενα στο Π.∆ 18/1989 (Α΄ 8) .
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων. Πέραν
από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµιά άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του π.δ 18/1989 (Α΄ 8 )
Άρθρο 14 (τόπος παράδοσης)
Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου στο κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆.
Πειραιά - Ι. ∆ραγάτση 12 – στη ∆/νση Πληροφορικής στον 9ο όροφο .
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Άρθρο 15 (τρόπος πληρωµής)
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά (αρ.200 του Ν. 4412/16).

Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
Ελέγθηκε
Η Προϊσ/νη

Μ ΚΑΡΡΑ

Θεωρήθηκε
Ο ∆/ντης

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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Πειραιάς, 24/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Αρµόδιος : Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.2132022414

K.A. 00.6223.01 ‘Κινητή τηλεφωνία. Γενικές
υπηρεσίες’
ΠΟΣΟ : 36.960,00 € συµ/νου ΦΠΑ 24%

CPV 64212000-5

1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά κυρίως την αγορά τηλεπικοινωνιακού χρόνου οµιλίας µέσω
προγράµµατος κινητής τηλεφωνίας για δεκαέξι συνδέσεις και για διάρκεια δύο ετών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της νέας σύµβασης . (Αν η διαδικασία για ανάδειξη αναδόχου τελειώσει
πριν της 8/6/2020 , η νέα σύµβαση θα έχει έναρξη από 9/6/2020 αλλιώς αν η διαδικασία υπερβεί
την ηµεροµηνία 8/6/2020 µε την υπογραφή της νέας σύµβασης ) . Ο προϋπολογισµός της µελέτης
σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν3274/9-10-2004, την ΚΥΑ 18391 /22-09-2005
«Καθορισµός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση
κινητής τηλεφωνίας» , ανέρχεται στο συνολικό ανώτατο ποσό των 39.960,00
€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% . Η προµήθεια περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του
∆ήµου Πειραιά έτους 2020 µε Κ.Α. 00 6223.01 και αντίστοιχο των ετών 2021 και 2022.
Οι συµµετέχοντες δύναται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους και κατάλογο δωρεάν
υπηρεσιών, ειδών ή υλικών τα οποία προσφέρουν επιπλέον. Θα ήταν επιθυµητό να
περιλαµβάνεται το ενδεικτικό κόστος όλων των δωρεάν προσφεροµένων υπηρεσιών, ειδών και
υλικών. Οι προσφερόµενες συσκευές να είναι γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, ευρείας
κυκλοφορίας, εύχρηστες και από τα τελευταία µοντέλα του εργοστάσιου παραγωγής τους. θα είναι
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή και Ελληνικά πρότυπα συσκευών κινητής τηλεφωνίας και µε µπαταρία
µεγάλης διάρκειας. Θα συνοδεύονται από φορτιστή, τα απαραίτητα βύσµατα, εγχειρίδιο
προγραµµατισµού, χρήσης κλπ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συσκευών θα είναι για δύο
χρόνια. (Προβλέπεται δύο χρόνια εγγύηση σύµφωνα µε άρθρα 534, 540, 543 και 554 του Αστικού
Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το νόµο 3043/2002, προς προσαρµογή της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 1999/44).
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το συνολικό ποσό επιδότησης
συσκευών. Επίσης θα προσκοµίσει κατάλογο συσκευών ανάλογα µε το πρόγραµµα της
παρεχόµενης οµιλίας από τον οποίο η υπηρεσία θα µπορεί να επιλέξει συσκευή. Οι συσκευές θα
παραδοθούν στο αρµόδιο Τµήµα Επικοινωνιών , Σχεδιασµού και Υλοποίησης ∆ικτύων του ∆ήµου
µας, µετά από έλεγχο και δοκιµή. Η διανοµή θα γίνει από το αρµόδιο προαναφερθέν τµήµα του
∆ήµου Πειραιά
Σε περίπτωση δήλωσης µη χρήσης της σύνδεσης από κάποιον από τους δικαιούχους είναι
επιθυµητό να δίδεται η δυνατότητα στο ∆ήµο κατόπιν αίτησης να διακόπτει την σύνδεση αυτή και
να µην επιβαρύνεται µε το κόστος της σύνδεσης αυτής. Η δυνατότητα αυτή θα αφορά την
προσωρινή ή οριστική διακοπή σύνδεσης µέχρι το τέλος της σύµβασης.
Σε περίπτωση που προσφέρεται πρόγραµµα συµβολαίου µε συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας, το πάγιο
ποσό το οποίο συµπεριλαµβάνει λοιπές χρεώσεις, επιβαρύνσεις και φόρο του συµβολαίου αυτού,
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δεν πρέπει να ξεπερνά το οριζόµενο ποσό από την ανωτέρα αναφερόµενη ΚΥΑ για κάθε
δικαιούχο.
Τα προγράµµατα συµβολαίου µε παρεχόµενο χρόνο, οµιλίας θα πρέπει να προσφέρονται κατ'
αντιστοιχία των προβλεποµένων από το νόµο ποσών, να είναι συνδυασµός ενός προγράµµατος
χρόνου οµιλίας και στη συνέχεια χρέωσης ανά δευτερόλεπτο έως την συµπλήρωση των
προβλεπόµενων από το νόµο ποσών.
Τα όρια των µηνιαίων ποσών που δικαιούνται να ξοδέψουν βάσει του νόµου είναι όπως φαίνονται
και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δηλαδή για τον κ ∆ήµαρχο 200 €. για τον κ- Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου ως 160 €, για τους κ. Αντιδηµάρχους ως 100€, για τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως 80€ και για τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων (πρώην
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων) ως 60€ αντίστοιχα µε τα άρθρα 1 έως 5.
Στην περίπτωση που ο χρόνος οµιλίας στο προσφερόµενο πρόγραµµα έχει µηνιαίο πάγιο τέλος
που είναι κάτω από τα καθοριζόµενα όρια, οι χρεώσεις µετά την συµπλήρωση του χρόνου οµιλίας
θα πρέπει να γίνονται ανά δευτερόλεπτο και να είναι οι φτηνότερες δυνατές και σε καµία
περίπτωση δεν θα είναι ανώτερες από τις επικρατούσες στην αγορά για τέτοια προγράµµατα.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιπλέον υπηρεσιών όπως περιαγωγή (roaming),
µηνύµατα (sms – mms) πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet, e-mail) κ.λ.π που θα περιλαµβάνεται
µέσα στο διαθέσιµο ποσό. Σηµειώνουµε ότι θα ληφθούν υπόψη, το κόστος του προγράµµατος
οµιλίας, αλλά και η χρέωση ανά δευτερόλεπτο µετά το τέλος του χρόνου µέχρι και τη
συµπλήρωση τον προβλεπόµενου από το νόµο ποσού για κάθε σύνδεση, καθώς επίσης και οι
χρεώσεις που θα ισχύουν µετά το προβλεπόµενο χρόνο οµιλίας. Αν προκύψουν χρώσεις πέραν των
προαναφερθέντων ποσών θα χρεώνονται στον εκάστοτε αριθµό κλήσης.
Οι ενδοεταιρικές κλήσεις θα είναι απεριόριστες και δωρεάν. Σε περίπτωση που στα ανωτέρω
µηνιαία τέλη, ενδεχοµένως συµπεριλαµβάνεται πάγιο για αυτές τις κλήσεις αυτό πρέπει να
αναφερθεί. Αν κάποιος ανάδοχος κι αυτές τις κλήσεις (τις απεριόριστες ενδοεταιρικές) τις δίνει
δωρεάν (χωρίς πάγιο) αυτό θα είναι ένα σοβαρό κριτήριο υπέρ του.
Ο ∆ήµος υποχρεούται στην εξόφληση των λογαριασµών .Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται µε βάση
τον αριθµό κλήσης κάθε κινητού, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του ∆ήµου Πειραιά I.
∆ραγάτση 12 Πειραιάς 18535 και θα εξοφλούνται από αυτόν.
Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκοµίσει και τιµοκατάλογο µε τις τιµές
χρέωσης ανά δευτερόλεπτο ή και ενδεχόµενα να προσφέρει έκπτωση σε ισχύοντα κατάλογο. Οι
τιµές αυτές για όσο διάστηµα βρίσκεται σε ισχύ η σύµβαση αυτή καθώς και το ενδεχόµενο
εξάµηνης παράτασής της, ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να τις αλλάζει µονοµερώς σε καµία
περίπτωση.
Επίσης µαζί µε την προσφορά του θα πρέπει να αναφέρεται και στον υπολειπόµενο χρόνο οµιλίας,
δηλαδή εάν αυτός µεταφέρεται σε επόµενους µήνες η όχι, καθώς και στις κλήσεις µεταξύ κινητών
της εταιρείας του αναδόχου και το πάγιο αυτών των κλήσεων.
Ο χρήστης να ενηµερώνεται αυτόµατα και δωρεά από τον ανάδοχο µόλις καταναλωθεί το 80%
της διαθέσιµης αξίας του παγίου καθώς και για SMS.

Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά χρόνου οµιλίας κινητής τηλεφωνίας αναφέρονται στους
κατωτέρω πίνακες.
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

36

20PROC006352937 2020-02-27
1.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Προσφερόµενες υπηρεσίες για πρόγραµµα σύνδεσης κατηγορίας
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ) µε ανώτατο ποσό 200€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
Β

1
2
3
4
5
6
7
8
Γ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ συµβολαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ χρήσης
Πάγιο συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρονος χρέωσης µονάδας
Χρέωση µετά την κατανάλωση του
χρόνου χρήσης που
συµπεριλαµβάνεται στο
προσφερόµενο συµβόλαιο (πάγιο
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ROAMING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δεν
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης
και µέχρι του ποσού των 200€
/µήνα.***
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Συνολικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται µέχρι του
ποσού των 200€ /µήνα.

Μονάδα µέτρησης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
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1
2
3
4
5
6
7
8
∆

χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ποσό επιδότησης συσκευής χρήσης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

€

*** Για τον υπολογισµό του χρόνου χρήσης ανά κατηγορία θα ληφθούν υποθετικές κλήσεις ισου
χρόνου διάρκειας µε τον ελάχιστο χρόνο µονάδας χρέωσης

1.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Προσφερόµενες υπηρεσίες για πρόγραµµα σύνδεσης κατηγορίας
(Γεν.Γραµµατέα) µε ανώτατο ποσό 160€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
Β

ΟΝΟΜΑΣΙΑ συµβολαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ χρήσης
Πάγιο συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
Χρέωση µετά την κατανάλωση του
χρόνου χρήσης που
συµπεριλαµβάνεται στο
προσφερόµενο συµβόλαιο (πάγιο)
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ROAMING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δεν
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης
και µέχρι το ποσό των 160 € /µήνα.

Μονάδα µέτρησης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
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Γ

1
2
3
4
5
6
7
8
∆

1.4

χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Συνολικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται µέχρι του
ποσού των 160€ /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ποσό επιδότησης συσκευής χρήσης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

1
2
3
4

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

€

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Προσφερόµενες υπηρεσίες για πρόγραµµα σύνδεσης κατηγορίας
(Αντιδήµαρχοι) µε ανώτατο ποσό 100€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Λεπτά / µήνα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ συµβολαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ χρήσης
Πάγιο συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )

Μονάδα µέτρησης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
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5
6

7
8
9
10
Β

1
2
3
4
5
6
7
8
Γ

1
2
3
4
5
7
8
9
∆

1.4

Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
Χρέωση µετά την κατανάλωση του
χρόνου χρήσης που
συµπεριλαµβάνεται στο
προσφερόµενο συµβόλαιο (πάγιο)
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ROAMING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δεν
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης
και µέχρι το ποσό των 100 € /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Συνολικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται µέχρι του
ποσού των 160€ /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ποσό επιδότησης συσκευής χρήσης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

€

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Προσφερόµενες υπηρεσίες για πρόγραµµα σύνδεσης κατηγορίας
(Πρόεδρος ∆.Σ) µε ανώτατο ποσό 80€
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
Β

1
2
3
4
5
7
8
9
Γ

1
2
3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ συµβολαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ χρήσης
Πάγιο συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
Χρέωση µετά την κατανάλωση του
χρόνου χρήσης που
συµπεριλαµβάνεται στο
προσφερόµενο συµβόλαιο (πάγιο)
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ROAMING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δεν
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης
και µέχρι το ποσό των 80 € /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Συνολικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται µέχρι του
ποσού των 80€ /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας

Μονάδα µέτρησης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
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4
5
7
8
9
∆

χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ποσό επιδότησης συσκευής χρήσης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

€

1.4
1.4
1.4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Προσφερόµενες υπηρεσίες για πρόγραµµα σύνδεσης κατηγορίας
(Πρόεδροι ∆ηµ. Κοινοτήτων) µε ανώτατο ποσό 60€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
Β

1
2
3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ συµβολαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ χρήσης
Πάγιο συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
Χρέωση µετά την κατανάλωση του
χρόνου χρήσης που
συµπεριλαµβάνεται στο
προσφερόµενο συµβόλαιο (πάγιο)
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ROAMING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δεν
συµπεριλαµβάνονται στο
προσφερόµενο πρόγραµµα χρήσης
και µέχρι το ποσό των 60 € /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας

Μονάδα µέτρησης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
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4
5
7
8
9
Γ

1
2
3
4
5
7
8
9
∆

χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας
όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Συνολικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
συµπεριλαµβάνονται µέχρι του
ποσού των 60€ /µήνα.
χρόνος ενδοεταιρικές κλήσεις
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα σταθερής
τηλεφωνίας
χρόνος προς Εθνικά ∆ίκτυα κινητής
τηλεφωνίας
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
Ελάχιστος χρόνος χρέωσης µονάδας

Λεπτά / µήνα

όγκος Internet (Gbytes/µήνα)
πλήθος SMS
χρόνος οµιλίας προς διεθνείς
προορισµούς (κινητά και σταθερά )
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ποσό επιδότησης συσκευής χρήσης

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα
Λεπτά / µήνα

€

Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
Ελέγθηκε
Η Π ροϊσ/νη

Μ ΚΑΡΡΑ

Θεωρήθηκε
Ο ∆/ντης

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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Πειραιάς, 24/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Αρµόδιος : ΝΙΚ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.2132022414

K.A. 00.6223.01 ‘Κινητή τηλεφωνία. Γενικές
υπηρεσίες’
ΠΟΣΟ : 36.960,00 € συµ/νου ΦΠΑ 24%
Οικον. Έτους 2020-2022
CPV 64212000-5

1.5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στις τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται οι µονάδες ολοκληρωτικά τελειωµένων
εργασιών και παρεχοµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής Έκθεσης και τη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και ισχύουν για όλες τις εργασίες και την έκταση τους. Σε αυτές
περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
κλπ που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύµφωνα µε τους όρους και τα υπόλοιπα τεύχη της
µελέτης.
2. Για κάθε δαπάνη γενικά, που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη πλήρη
και έγκαιρη εκτέλεση της σχετικής εργασίας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση ή
αµφισβήτηση.
1.

Β ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας ,γενικές υπηρεσίες ,για τον ∆ήµαρχο. ενταγµένη σε
πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα, απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά
δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : ∆ιακόσια ευρώ ( 200€ ).
ΑΡΘΡΟ 2
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, γενικές υπηρεσίες ,για τον Γενικό Γραµµατέα, ενταγµένη σε
πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα. απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά
δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εκατόν εξήντα ευρώ (160€).
ΑΡΘΡΟ 3
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας γενικές υπηρεσίες, για κάθε Αντιδήµαρχο ενταγµένη σε
πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά
δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εκατό ευρώ { 100€)
ΑΡΘΡΟ 4
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, γενικές υπηρεσίες ,για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ενταγµένη σε πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά µήνα απεριορίστων ενδοεταιρικών
κλήσεων και χρέωση ανά δευτερόλεπτο για την πέρα του αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου
χρήση.
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Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα Ογδόντα ευρώ (80€)

ΑΡΘΡΟ 5
Για την σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, γενικές υπηρεσίες, για κάθε Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας (πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος), ενταγµένη σε πρόγραµµα χρόνου οµιλίας ανά
µήνα απεριορίστων ενδοεταιρικών κλήσεων και χρέωση ανά δευτερόλεπτο για την πέρα του
αντιστοιχούντος ελευθέρου χρόνου χρήση.
Προϋπολογισθέν ποσό ανά µήνα : Εξήντα ευρώ ( 60€ ).

Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
Ελέγθηκε
Η Π ροϊσ/νη

Μ ΚΑΡΡΑ

Θεωρήθηκε
Ο ∆/ντης

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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Πειραιάς, 24/10/2019
K.A. 00.6223.01 ‘Κινητή τηλεφωνία.
Γενικές υπηρεσίες’
ΠΟΣΟ : 36.960,00 € συµ/νου ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
Π Ε Ι Ρ Α Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Αρµόδιος : ΝΙΚ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.2132022414

1.6

CPV 64212000-5

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΜ

ΟΡΙΟ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για κ %ήµαρχο, µε
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως
(ευρώ)

1

161,29

24

3.870,96

2

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Γενικό Γραµµατέα µε
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως
(ευρώ)

1

129,00

24

3.096,00

3

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Αντιδηµάρχους µε
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως
(ευρώ)

8

80,64

24

15.482,90

4

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Πρόεδρο του
%ηµοτικού
Συµβουλίου,
µε
ανώτατο
επιτρεπτό
χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως (ευρώ)

1

64,52

24

1.548,48

5

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου για Προέδρους των
%ηµοτικών
Κοινοτήτων
(πρώην
%ηµοτικών
%ιαµερισµάτων), µε ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο
κλήσεων µηνιαίως (ευρώ)

5

48,40

24

5.808,00

Σύνολο ανευ ΦΠΑ

29806,34
+ ΦΠΑ 24%

7153,52

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 36959,86

Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ.ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
Ελέγθηκε
Θεωρήθηκε
Η Π ροϊσ/νη
Ο ∆/ντης
Μ ΚΑΡΡΑ
Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/ 2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ∆/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ε.Σ.Υ.∆]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6243]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. ∆ραγάτση 12, 18535]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Νικήτας Παπαϊωάννου]
- Τηλέφωνο: [2132022414]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [ nikhtas@piraeus.gov.gr ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου): [ www.piraeus.gov.gr ; www.pireasnet.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): «προµήθεια υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας των Αιρετών του ∆.Πειραιά
για τα Οικ. Έτη 2020 έως 2022» CPV: 64212000-5
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [6243]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [0]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
[……]
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
ε) [] Ναι [] Όχι
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αυτή διατίθεται δωρεάν;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
• 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
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
αναφερθούν
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
πληροφορίες
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι

55

20PROC006352937 2020-02-27

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός
φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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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 ∆ήλωσης για τους σκοπούς της προµήθειας υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας των Αιρετών του ∆.Πειραιά για τα Οικ. Έτη 2020 έως 2022» CPV: 642120005
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
ii

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.
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
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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).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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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

Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014

xxxiii
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.
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