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προώθηση τησ Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τοπείρου
ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
την ενημέρωση για το νομικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίασ των κοινωνικών επιχειρήσεων
διοικητική υποστήριξη και καθοδήγηση στην σύσταση κοινωνικήσ επιχείρησησ
ενημέρωση για τισ δυνατότητεσ συνεργασίασ με κοινωνικέσ επιχειρήσεισ οι οποίεσ
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία
ενημέρωση και υποστήριξη για την ένταξη των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικέσ
ευκαιρίεσ από προγράμματα στην Ελλάδα και την Βουλγαρία

Η ομάδα έργου που θα προτείνει ο ανάδοχοσ θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από:
1. Υπεύθυνο στήριξησ τησ ΔΣΚΕ
Ο υπεύθυνοσ στήριξησ τησ δομήσ θα αναλάβει – σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή - τον
συντονισμό τησ ομάδασ έργου και των δράσεων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του
χρονοδιαγράμματοσ και τησ υλοποίησησ του φυσικού αντικειμένου.
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του συνολικού έργου ο υπεύθυνοσ θα πρέπει να έχει ή να
παρέχει συνδυασμό εμπειριών, γνώσεων σχετικά:
· με την κοινωνική επιχειρηματικότητα
· την καθοδήγηση νεοφυών ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων
· τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων
· εμπειρία σε θέματα community managing
· εμπειρία στην πρόσβαση χρηματοδότησησ από Ευρωπαϊκή Ένωση και χορηγούσ
· συνεργασίεσ με άλλα προγράμματα και διεθνή δικτύωση
2. Ομάδα εργασίασ τησ ΔΣΚΕ
Η Ομάδα εργασίασ τησ ΔΣΚΕ θα αποτελείται κατ ελάχιστον από τέσσερα στελέχη που θα αναλάβουν
την καθημερινή λειτουργία τησ δομήσ.
Στα γενικότερα καθήκοντα των μελών τησ ομάδασ εργασίασ ΔΣΚΕ εντάσσονται
· Ο συντονισμόσ και διαχείριση καθημερινών λειτουργιών με τον υπεύθυνο στήριξησ τησ δομήσ
· Η τήρηση ημερολογίου εκδηλώσεων και δράσεων
· Η διαχείριση των συναντήσεων με ενδιαφερομένουσ
· Συντονισμόσ και προετοιμασία δράσεων και εκδηλώσεων
· Αρχειοθέτηση
· Χτίσιμο κοινότητασ
· Σύνταξη Report και παρουσίαση δεικτών στην τον υπεύθυνο στήριξησ τησ δομήσ και την
αναθέτουσα αρχή
Τα στελέχη θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα του κέντρου ενημέρωσησ καθημερινά τισ εργάσιμεσ
ημέρεσ και από τισ 08:00 το πρωί μέχρι και τισ 15:00 το μεσημέρι.
Τα στελέχη θα πρέπει να παρευρίσκονται σε όλεσ τισ δραστηριότητεσ (ημερίδεσ ενημέρωσησ,
συναντήσεισ εργασίασ κτλ) του έργου.
Στισ υποχρεώσεισ του κάθε μέλουσ τησ ομάδασ εργασίασ τησ ΔΣΚΕ περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον τα
παρακάτω παραδοτέα:
· Μηνιαίεσ καταστάσεισ εργασίασ
· Μηνιαίεσ εκθέσεισ πεπραγμένων
· Ημερολόγια και δελτία επισκέψεων ενδιαφερομένων
Όλα τα ελάχιστα παραδοτέα θα είναι ηλεγμένα και υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο στήριξησ τησ
δομήσ καθώσ και από τον προϊστάμενο προσωπικού του Δήμου Τοπείρου.
Η ομάδα εργασίασ θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από:
Έναν οικονομολόγο
Έναν μηχανικό με προτίμηση τοπογράφο μηχανικό ή μηχανολόγο.
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Υπηρεσία: «ACCESS FOR ALL – INTERREG GRBG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο
εργασίασ 5 (Υπηρεσίεσ εξωτερικών τεχνικών και
επιστημονικών συνεργατών)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο τησ σύμβασησ είναι η στελέχωση και η υποστήριξη στην λειτουργία τησ Δομήσ
Στήριξησ τησ Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ (ΔΣΚΕ) του Δήμου Τοπείρου στα πλαίσια υλοποίησησ τησ
πράξησ «ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» που αφορά την προώθηση
τησ κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ στον Δήμο Τοπείρου. Ο Δήμοσ Τοπείρου θα αναθέσει με τη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού την εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει τεχνογνωσία και
εμπειρία για την καλή εκτέλεσή τησ.

Άρθρο 1ο. Δαπάνη του έργου

Η δαπάνη τησ δημόσιασ σύμβασησ προϋπολογίζεται στο ποσό των 35.050,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το ποσό αντιστοιχεί στο κόστοσ λειτουργίασ τησ Δομήσ Στήριξησ τησ Κοινωνικήσ
Επιχειρηματικότητασ για διάρκεια έξι μηνών και περιλαμβάνει την μισθοδοσία του προσωπικού τησ δομήσ
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών τουσ, το κόστοσ υποστήριξησ και παρακολούθησησ
τησ δομήσ από τον υπεύθυνο στήριξησ τησ δομήσ.
Άρθρο 2ο. Τεχνικέσ προδιαγραφέσ
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται στο σύνολο τησ ΕΕ ωσ πηγή
ανάπτυξησ σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και παρατηρείται μια ξεκάθαρη προσπάθεια σε διεθνέσ
επίπεδο για την προώθηση και υποβοήθηση τησ ΚΕ, ώστε να καταπολεμηθούν οι σύγχρονεσ
κοινωνικέσ και οικονομικέσ προκλήσεισ. Ο Δήμοσ Τοπείρου αναγνωρίζοντασ την ανάγκη μεταστροφήσ
προσ μια νέα κουλτούρα που αγκαλιάζει το επιχειρηματικό πνεύμα, την κοινωνική πρωτοβουλία και
την καινοτομία προχώρησε στην δημιουργία μιασ δομήσ που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματοσ τησ κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ.
Το κύριο έργο που αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ είναι η στελέχωση και η υποστήριξη στην λειτουργία
τησ Δομήσ Στήριξησ τησ Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ (ΔΣΚΕ) του Δήμου Τοπείρου.
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να στελεχώσει το ΔΣΚΕ το οποίο δημιουργεί η αναθέτουσα αρχή στην
έδρα του Δήμου Τοπείρου, στο Εύλαλο Ξάνθησ για διάστημα από την υπογραφή τησ σύμβασησ τησ
παρούσησ μέχρι και την λήξη του έργου.
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να δημιουργήσει ομάδα έργου η οποία θα αναλάβει την:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τησ
Σύμβασησ

Υπηρεσία: «ACCESS FOR ALL – INTERREG GRBG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο
εργασίασ 5 (Υπηρεσίεσ εξωτερικών τεχνικών και
επιστημονικών συνεργατών)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο εργασίασ 5
(Υπηρεσίεσ εξωτερικών τεχνικών και επιστημονικών συνεργατών)
CPV: 85322000-2 - [Πρόγραμμα κοινοτικήσ Δράσησ], 79996000-2- [Υπηρεσίεσ οργάνωσησ επιχειρήσεων]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
35.050,00 €

ΕΥΛΑΛΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικέσ επιστολέσ καλήσ εκτέλεσησ δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικήσ απόρριψησ ολόκληρου ή μέρουσ των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί τησ συμβατικήσ αξίασ, με απόφαση τησ αναθέτουσασ αρχήσ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 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 διάρκειασ τησ σύμβασησ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται σε ποινικέσ ρήτρεσ, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 τησ παρούσασ, λόγω εκπρόθεσμησ παράδοσησ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταστήσει τισ υπηρεσίεσ ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτοσ και υπόκειται
στισ προβλεπόμενεσ κυρώσεισ.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση τησ σύμβασησ
6.1.1. Η παρακολούθηση τησ εκτέλεσησ τησ Σύμβασησ και η διοίκηση αυτήσ θα διενεργηθεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του
Δήμου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων τησ σύμβασησ και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησησ
των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση τησ
διάρκειασ τησ σύμβασησ, υπό τουσ όρουσ του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή τησ [ιδίωσ σε συμβάσεισ παροχήσ υπηρεσιών που η
εκτέλεσή τουσ απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση] να ορίζει για την παρακολούθηση τησ
σύμβασησ ωσ επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο τησ υπηρεσίασ. Με την ίδια απόφαση [ιδίωσ σε
περιπτώσεισ πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι τησ αρμόδιασ υπηρεσίασ
ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στουσ οποίουσ ανατίθενται επιμέρουσ καθήκοντα για την
παρακολούθηση τησ σύμβασησ. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτησ λειτουργεί ωσ συντονιστήσ.

6.2 Διάρκεια σύμβασησ
6.2.1. Η διάρκεια τησ Σύμβασησ ορίζεται σε 6 μήνεσ από την υπογραφή τησ σύμβασησ με δυνατότητα
τροποποίησησ εφ όσον εγκριθεί σχετική παράταση τησ πράξησ «ACCESS FOR ALL – INTERREG
GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου τησ σύμβασησ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησησ και
παραλαβήσ σύμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβήσ διενεργείται ο
προβλεπόμενοσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ έλεγχοσ και μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχοσ.
Αν η επιτροπή παραλαβήσ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεσίεσ ή/και τα παραδοτέα 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 ή/και παραδοτέων 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
ή/και παραδοτέων, 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 ή/και παραδοτέων 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
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το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεωσ διοικητική προσφυγή.
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παραλαβήσ.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεισ
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ συνδρομήσ λόγων ανωτέρασ βίασ, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτοσ37 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 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, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεισ:
α) ολική κατάπτωση τησ εγγύησησ καλήσ εκτέλεσησ τησ σύμβασησ,
β) είσπραξη εντόκωσ τησ προκαταβολήσ που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση τησ εγγύησησ προκαταβολήσ. Ο υπολογισμόσ των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψησ τησ προκαταβολήσ μέχρι την ημερομηνία έκδοσησ τησ απόφασησ
κήρυξήσ του ωσ εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι τησ επιστροφήσ τησ, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίασ
5.2.2. Αν οι υπηρεσίεσ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τησ διάρκειασ τησ
σύμβασησ και μέχρι λήξησ του χρόνου τησ παράτασησ που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικέσ
ρήτρεσ, με αιτιολογημένη απόφαση τησ αναθέτουσασ αρχήσ.
Οι ποινικέσ ρήτρεσ υπολογίζονται ωσ εξήσ:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% τησ προβλεπόμενησ
συνολικήσ διάρκειασ τησ σύμβασησ επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί τησ συμβατικήσ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τησ συμβατικήσ
αξίασ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικέσ ρήτρεσ για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπέρβαση τησ συνολικήσ διάρκειασ τησ σύμβασησ και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση τησ αναθέτουσασ αρχήσ, αν οι υπηρεσίεσ που αφορούν στισ ωσ άνω τμηματικέσ προθεσμίεσ
παρασχεθούν μέσα στη συνολική τησ διάρκεια και τισ εγκεκριμένεσ παρατάσεισ αυτήσ και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο τησ σύμβασησ έχει εκτελεστεί πλήρωσ.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικέσ προσφυγέσ κατά τη διαδικασία εκτέλεσησ38
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάροσ του κυρώσεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεισ), να υποβάλει προσφυγή για
λόγουσ νομιμότητασ και ουσίασ ενώπιον τησ αναθέτουσασ αρχήσ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση τησ σχετικήσ απόφασησ. Επί τησ προσφυγήσ, αποφασίζει
37
38

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόποσ πληρωμήσ
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση του κάθε παραδοτέου και
μετά την έγγραφη πιστοποίηση καλήσ εκτέλεσησ των εργασιών και κατόπιν τησ προσκόμισησ των
απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμήσ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματοσ θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τισ διατάξεισ του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώσ και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τισ αρμόδιεσ υπηρεσίεσ που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεισ, ωσ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τησ σύμβασησ. Ιδίωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατήσεισ:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τησ αξίασ κάθε πληρωμήσ προ φόρων και κρατήσεων τησ
αρχικήσ, καθώσ και κάθε συμπληρωματικήσ σύμβασησ Υπέρ τησ Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπωσ έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του
άρθρου 375 του Ν. 4412/16).
β) Κράτηση ύψουσ 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τησ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τησ αρχικήσ,
καθώσ και κάθε συμπληρωματικήσ σύμβασησ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τησ Γενικήσ Διεύθυνσησ Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 36.
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματοσ (8,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου
64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματοσ, επείγοντα μέτρα εφαρμογήσ του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεισ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλοσ χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 τησ υπουργ. αποφ. 5143/14).
ε) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ (Αρχήσ Εξέτασησ Προδικαστικών Προσφυγών),
επιβάλλεται κράτηση ύψουσ 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα
από την πηγή προέλευσησ χρηματοδότησησ. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση του πέμπτου
εδαφίου είναι η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησησ
των ωσ άνω χρηματικών ποσών, καθώσ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή τησ κράτησησ. Η
απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχοσ Β').
στ) Καθώσ και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του
προμηθευτή.
5.1.3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμήσ ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση
που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακέσ
ημέρεσ μετά την ημερομηνία παραλαβήσ από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή
εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτησ), σύμφωνα με τισ διατάξεισ τησ υποπαραγράφου Ζ5 τησ παρ.
Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή τησ Ελληνικήσ Νομοθεσίασ στην Οδηγία 2011/7 τησ 16ησ Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στισ εμπορικέσ συναλλαγέσ), καθίσταται
υπερήμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του
τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικήσ ποιοτικήσ και ποσοτικήσ
36

Ο χρόνοσ, τρόποσ και η διαδικασία κράτησησ των ωσ άνω χρηματικών ποσών, καθώσ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή τησ ωσ άνω κράτησησ εξαρτάται από την έκδοση τησ κοινήσ απόφασησ του Υπουργού Οικονομίασ, Ανάπτυξησ και
Τουρισμού και Οικονομικών τησ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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4.6 Υπεργολαβία
4.6.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάσσεται από τισ συμβατικέσ του υποχρεώσεισ και ευθύνεσ λόγω ανάθεσησ τησ
εκτέλεσησ τμήματοσ/τμημάτων τησ σύμβασησ σε υπεργολάβουσ. Η τήρηση των υποχρεώσεων τησ παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.6.2. Κατά την υπογραφή τησ σύμβασησ ο κύριοσ ανάδοχοσ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροσώπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτήσ, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια τησ σύμβασησ, καθώσ και τισ απαιτούμενεσ πληροφορίεσ σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριοσ ανάδοχοσ χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντασ τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεισ συνεργασίασ35. Σε περίπτωση διακοπήσ τησ συνεργασίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τησ σύμβασησ, αυτόσ υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση τησ διακοπήσ αυτήσ
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματοσ/ των τμημάτων τησ
σύμβασησ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ωσ άνω διαδικασία.
4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα τησ παραγράφου 2.2.9.2 τησ
παρούσασ, εφόσον το(α) τμήμα(τα) τησ σύμβασησ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίασ σε τρίτουσ, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τησ
συνολικήσ αξίασ τησ σύμβασησ. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεισ τησ παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμήμα ή τμήματα τησ
σύμβασησ που υπολείπονται του ωσ άνω ποσοστού. Όταν από την ωσ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στισ παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

35

παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016.
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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 διάρκειά 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 201 και του άρθρου 132
του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησησ τησ καθ’ ύλην αρμόδιασ υπηρεσίασ ή άλλωσ τησ υπηρεσίασ η
οποία ορίζεται με απόφαση τησ Α.Α.32 33 34
Οι συμβάσεισ και οι συμφωνίεσ-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίσ νέα διαδικασία σύναψησ
σύμβασησ σε οποιαδήποτε από τισ ακόλουθεσ περιπτώσεισ:
α) όταν οι τροποποιήσεισ, ανεξαρτήτωσ τησ χρηματικήσ αξίασ τουσ, προβλέπονται σε σαφείσ, ακριβείσ
και ρητέσ ρήτρεσ αναθεώρησησ στα αρχικά έγγραφα τησ σύμβασησ στισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται
και ρήτρεσ αναθεώρησησ τιμών ή προαιρέσεισ. Οι ρήτρεσ αυτέσ αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μπορούν να
ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεισ ή προαιρέσεισ που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική
φύση τησ σύμβασησ ή τησ συμφωνίασ-πλαίσιο.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφ όσον εγκριθεί παράταση του προγράμματοσ, για
την διάρκεια τησ σχετικήσ παράτασησ και μέχρι το μέγιστο όριο διενέργειασ συνοπτικού διαγωνισμού
(60.000,00 ευρώ χωρίσ ΦΠΑ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016 και ειδικά στο άρθρο 132.
Κάθε επέκταση τησ σύμβασησ θα γίνει σύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφέσ τισ αρχικήσ
διακήρυξησ και την προσφορά του αναδόχου. Δεν προβλέπεται τροποποίηση των βασικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών.

4.5 Δικαίωμα μονομερούσ λύσησ τησ σύμβασησ
4.5.1. 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 από τη διαδικασία
σύναψησ τησ σύμβασησ,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρήσ παραβίασησ των υποχρεώσεων που
υπέχει από τισ Συνθήκεσ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου τησ Ένωσησ στο πλαίσιο διαδικασίασ δυνάμει του άρθρου 258 τησ ΣΛΕΕ.
4.5.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση τησ παρ. 5 ή τησ παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 [μόνο για συμβάσεισ υπηρεσιών καθαριότητασ/φύλαξησ – δεν ισχύει στη
παρούσα διακήρυξη].

32
33
34

Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Άρθρο 201 ν. 4412/2016.
Άρθρο 132 παρ. 1 α ν. 4412/2016.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεισ (καλήσ εκτέλεσησ)
Εγγύηση καλήσ εκτέλεσησ
Για την υπογραφή τησ σύμβασησ απαιτείται η παροχή εγγύησησ καλήσ εκτέλεσησ, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οποίασ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τησ αξίασ τησ σύμβασησ,
εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τησ σύμβασησ.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλήσ εκτέλεσησ για συμβάσεισ αξίασ ίσησ ή κατώτερησ από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ
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 περιεχόμενό τησ είναι σύμφωνο 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.
Σε περίπτωση τροποποίησησ τησ σύμβασησ κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση τησ
συμβατικήσ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμένοσ να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψοσ τησ οποίασ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού τησ αύξησησ, εκτόσ ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλήσ εκτέλεσησ καταπίπτει σε περίπτωση παράβασησ των όρων τησ σύμβασησ, όπωσ αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλήσ εκτέλεσησ επιστρέφεται στο σύνολό τουσ 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.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση τησ σύμβασησ εφαρμόζονται: α) οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, β) οι όροι τησ
παρούσασ και γ) συμπληρωματικά ο Αστικόσ Κώδικασ (άρθρο 129 Ν. 4412/2016), τουσ όρουσ τουσ οποίουσ
αποδέχεται με την προσφορά του ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ,.
Ο ανάδοχοσ και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών τουσ για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στισ μεταξύ τουσ σχέσεισ κατά την διάρκεια ισχύοσ
τησ σύμβασησ. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια τησ Ξάνθησ
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ
τουσ, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλήσ πίστησ
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

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 Χ του Προσαρτήματοσ Α του ν. 4412/2016.

Σελίδα 40 από 70

19PROC005511110 2019-09-03
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοισ εκατό (1%) επί τησ εκτιμώμενησ αξίασ τησ σύμβασησ. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τησ αναθέτουσασ αρχήσ,
αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώσ δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στισ δημόσιεσ
συμβάσεισ έργων, μελετών και παροχήσ τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την
ένσταση κατά τησ διακήρυξησ ή τησ πρόσκλησησ γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίασ, Ανάπτυξησ και Τουρισμού, Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 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 Διοικητικού 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 άλλ η 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 Διαδικασίασ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπήσ του Διαγωνισμού. Επίσησ, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεισ σε
οποιοδήποτε στάδιο τησ διαδικασίασ ανάθεσησ, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώσ τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά τησ ή να αποφασίσει την
επανάληψή τησ από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασησ
Στην απόφαση κατακύρωσησ αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίεσ για την αναστολή τησ σύναψησ
τησ σύμβασησ, σύμφωνα με τα άρθρα «127 και» 360 και επόμενα. Στισ διαδικασίεσ σύναψησ δημόσιασ
σύμβασησ προμηθειών ή παροχήσ γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση τησ σύμβασησ για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα τησ σύμβασησ. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούσ προϋπολογισθείσασ αξίασ μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούσ προϋπολογισθείσασ αξίασ από 100.001 ευρώ και
άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση τησ μεγαλύτερησ ποσότητασ ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερησ ποσότητασ. Για κατακύρωση μέρουσ τησ ποσότητασ κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα
τησ σύμβασησ ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. [5]
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», σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων τησ απόφασησ κατακύρωσησ, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάσ του προθεσμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοσι (20) ημέρεσ» από την κοινοποίηση σχετικήσ έγγραφησ ειδικήσ
πρόσκλησησ.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτοσ, καταπίπτει υπέρ τησ αναθέτουσασ αρχήσ η εγγύηση συμμετοχήσ του και «ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 για τον» προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσωσ επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. «Αν κανένασ από τουσ προσφέροντεσ δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσησ ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' τησ παραγράφου 1
του άρθρου 106».

3.4 Ενστάσεισ που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψησ Δημοσίων συμβάσεων
«με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ»
(χωρίσ Φ.Π.Α.)
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.
«Η ένσταση κατά τησ διακήρυξησ ή τησ πρόσκλησησ υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματοσ από τη δημοσίευση τησ διακήρυξησ στο ΚΗΜΔΗΣ ή την
αποστολή τησ πρόσκλησησ, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των
προσφορών».
Για τον υπολογισμό τησ προθεσμίασ αυτήσ συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίεσ τησ
δημοσίευσησ και τησ υποβολήσ των προσφορών
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τησ αναθέτουσασ αρχήσ, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντόσ προθεσμίασ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τησ ένστασησ
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφοσ 11. Στην
περίπτωση τησ ένστασησ κατά τησ διακήρυξησ ή τησ πρόσκλησησ η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη τησ ένστασησ. Γ ια το παραδεκτό τησ
άσκησησ ένστασησ, απαιτείται, με την κατάθεση τησ ένστασησ, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
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2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεισ σε αυτά που υπoβλήθηκαν
και ο προσωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τησ προθεσμίασ τησ παραγράφου 1 αίτημα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησησ για την παράταση τησ προθεσμίασ υποβολήσ, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολήσ των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση
των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχέσ.Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγωσ και στισ περιπτώσεισ που η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησησ των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχήσ και πριν το στάδιο κατακύρωσησ, κατ΄ εφαρμογή τησ διάταξησ του
άρθρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών τησ ίσησ μεταχείρισησ και τησ διαφάνειασ.
3.Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητι κών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου»
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ τησ αναθέτουσασ αρχήσ η εγγύηση συμμετοχήσ του,
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσωσ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσησ όπωσ είχαν οριστεί στα έγγραφα τησ σύμβασησ, χωρίσ να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντοσ που απορρίφθηκε. Αν κανένασ από τουσ προσφέροντεσ δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσησ ματαιώνεται.
4.Αν ο προσωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου» και καταπίπτει υπέρ τησ αναθέτουσασ αρχήσ η εγγύηση συμμετοχήσ του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσωσ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσησ όπωσ είχαν οριστεί στα έγγραφα τησ σύμβασησ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντοσ που απορρίφθηκε. Αν κανένασ από τουσ προσφέροντεσ δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5.Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμωσ και εμπροθέσμωσ, δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιασ ή περισσότερων από τισ
απαιτήσεισ των κριτηρίων ποιοτικήσ επιλογήσ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77,
«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει
υπέρ τησ αναθέτουσασ αρχήσ η εγγύηση συμμετοχήσ του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,
εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσωσ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσησ όπωσ είχαν οριστεί στα έγγραφα τησ σύμβασησ, χωρίσ να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντοσ που απορρίφθηκε. Αν κανένασ από τουσ προσφέροντεσ δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία
ματαιώνεται.
6.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο «,στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2,» και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθέτουσασ
αρχήσ για τη λήψη απόφασησ είτε για τη ματαίωση τησ διαδικασίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ή 5 είτε
κατακύρωσησ τησ σύμβασησ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσησ του άρθρου 105 .
7.Όσοι «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.» λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα τησ σύμβασησ και στισ διατάξεισ του παρόντοσ.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορέσ που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσήσ τουσ σε σχετικό πρακτικό
τησ Επιτροπήσ Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσησ, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένοσ εκπρόσωποσ και ο έλεγχοσ των δικαιολογητικών
συμμετοχήσ/τεχνικών προσφορών. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσήσ τουσ,
όπωσ καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη τησ Επιτροπήσ
Διαγωνισμού.
β) 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 ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσεσ προσφορέσ δεν κρίθηκαν αποδεκτέσ
κατά τα προηγούμενα ωσ άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι τησ οικονομικήσ προσφοράσ δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από
την ωσ άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. τησ παρούσασ. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β
στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησησ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τουσ, την κατάταξη των προσφορών
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσησ και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τισ ισότιμεσ προσφορέσ.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων δύναται να επικυρώνονται με μία απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου τησ αναθέτουσασ αρχήσ, η οποία κοινοποιείται στουσ προσφέροντεσ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. τησ παρούσασ.

3.2 Πρόσκληση υποβολήσ δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου31

-

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφωσ τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προθεσμίασ, «εντόσ
δέκα (10) ημερών.» από την κοινοποίηση τησ σχετικήσ έγγραφησ ειδοποίησησ σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησησ και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπωσ καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα τησ σύμβασησ, ωσ αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώσ και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικήσ επιλογήσ των
άρθρων 75 έωσ 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίοσ παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησησ.

31

Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Σελίδα 36 από 70

19PROC005511110 2019-09-03
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολήσ των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτήσ, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξη τησ προθεσμίασ του άρθρου 1.5 τησ παρούσησ. 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 Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών τησ ώρασ και μετά την κήρυξη τησ
λήξησ δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσωσ με το πρωτόκολλο τησ
αναθέτουσασ αρχήσ για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορέσ κατά το άρθρο 2.4.2 τησ παρούσησ
(η ώρα και ημέρα υποβολήσ αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίωσ φάκελο, η δε
σχετική καταχώρηση στον κυρίωσ 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 Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη τησ
παραλαβήσ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 τησ παρούσησ, αποσφραγίζει τουσ κυρίωσ
φακέλουσ και στη συνέχεια, τουσ φακέλουσ των δικαιολογητικών συμμετοχήσ.
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.
Με την παρ.18 του άρθρου 107 του νόμου 4497/2017, αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 100 του
Ν.4412/2016 και ορίζεται πλέον ότι το αποτέλεσμα κάθε διακριτού σταδίου, όπωσ αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου, επικυρώνεται µε απόφαση του αρμοδίου οργάνου τησ αναθέτουσασ αρχήσ, κατά
τησ οποίασ χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 127 ή προδικαστική προσφυγή κατά το άρθρο 360, κατά
περίπτωση, καθώσ επίσησ προσδιορίζονται οι περιπτώσεισ εκείνεσ στισ οποίεσ τα αποτελέσµατα όλων των
σταδίων μπορούν να επικυρώνονται µε µια µόνο απόφαση. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξήσ:
«Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου τησ αναθέτουσασ
αρχήσ, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτήσ στουσ προσφέροντεσ ή στουσ συµµετέχοντεσ. Ειδικά, για
τισ συµβάσεισ µε εκτιµώµενη αξία έωσ εξήντα χιλιάδεσ (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν
διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτωσ του
κριτηρίου ανάθεσησ. Για τισ συµβάσεισ µε κριτήριο ανάθεσησ την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµήσ ανεξαρτήτωσ ποσού και ανεξαρτήτωσ διαδικασίασ, εκδίδεται µια
απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα: α) όλων των σταδίων τησ παραγράφου 2 στην
περίπτωση ανοικτήσ διαδικασίασ και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι τησ υποβολήσ προσφορών, στην
περίπτωση κλειστήσ διαδικασίασ και ανταγωνιστικήσ διαδικασίασ µε διαπραγµάτευση. Κατά των ανωτέρω
αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεισ µε εκτιµώµενη αξία έωσ και εξήντα
χιλιάδεσ (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύµφωνα µε το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συµβάσεισ
µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ».
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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.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογήσ,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τησ παρούσησ
διακήρυξησ και αποκλίσεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ τησ σύμβασησ.
ι) στα περιεχόμενα τησ τεχνικήσ προσφοράσ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπωσ δωρεάν) αποτελεί
λόγο απόρριψησ τησ προσφοράσ.
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κατάλληλα υπογεγραμμένο. {Το υπόδειγμα τησ οικονομικήσ προσφοράσ που αποτελεί κομμάτι τησ διακήρυξησ,
είναι μόνο προσ διευκόλυνση των προμηθευτών και δεν χρειάζεται απαραιτήτωσ να είναι το ίδιο}.
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/2016). Στισ
διαδικασίεσ σύναψησ δημόσιασ σύμβασησ προμηθειών και παροχήσ γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα
ακόλουθα: H τιμή του προσ προμήθεια υλικού ή τησ παρεχόμενησ υπηρεσίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ
καθορίζεται στα έγγραφα τησ σύμβασησ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεισ, ωσ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή τησ παρεχόμενησ
υπηρεσίασ στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα τησ σύμβασησ,
Προσωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνύεται ο οικονομικόσ φορέασ που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

2.4.5 Χρόνοσ ισχύοσ των προσφορών
Οι υποβαλλόμενεσ προσφορέσ ισχύουν και δεσμεύουν τουσ οικονομικούσ φορείσ για διάστημα έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία 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, με αντίστοιχη παράταση τησ εγγυητικήσ επιστολήσ συμμετοχήσ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. τησ παρούσασ, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ωσ άνω αρχική διάρκεια. Ο χρόνοσ παράτασησ
προβλέπεται σε 90 ημέρεσ.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασησ ισχύοσ τησ προσφοράσ, τα
αποτελέσματα τησ διαδικασίασ ανάθεσησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση τησ διαδικασίασ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχήσ τουσ, εφόσον τουσ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασησ τησ προσφοράσ τουσ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσουσ παρέτειναν τισ προσφορέσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προσφορών
H 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. (Τρόποσ υποβολήσ
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχήσ, τεχνικήσ προσφοράσ), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικήσ προσφοράσ, τρόποσ σύνταξησ και υποβολήσ οικονομικών προσφορών),
2.4.5. (Χρόνοσ ισχύοσ προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολήσ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 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
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που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο τησ
αναθέτουσα αρχήσ) και τισ απορρίπτει ωσ μη κανονικέσ.
Οι προσφορέσ υπογράφονται 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), εκτόσ αν ορίζεται
διαφορετικά και
γ) σε περίπτωση ένωσησ οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε
μέλουσ τησ ένωσησ (συμπεριλαμβανομένησ τησ κατανομήσ αμοιβήσ μεταξύ τουσ), καθώσ και ο
εκπρόσωποσ/συντονιστήσ αυτήσ.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα τησ προσφοράσ του 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, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλεσ τισ σχετικέσ διατάξεισ νόμου ή διοικητικέσ πράξεισ που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα τησ συγκεκριμένησ πληροφορίασ.
Δεν χαρακτηρίζονται ωσ εμπιστευτικέσ πληροφορίεσ σχετικά με τισ τιμέσ μονάδοσ, τισ προσφερόμενεσ
ποσότητεσ, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία τησ τεχνικήσ προσφοράσ που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή τησ.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνησ δήλωσησ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. τησ παρούσασ
διακήρυξησ. Οι προσφέροντεσ συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τησ διακήρυξησ. Οι ενώσεισ
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση. Οι προσφέροντεσ μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α του
Μέρουσ IV χωρίσ να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρουσ ΙV.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτήσεισ και τισ προδιαγραφέσ που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ-Τεχνική Περιγραφή” τησ σχετικήσ
μελέτησ τησ Διακήρυξησ, περιγράφοντασ ακριβώσ πώσ οι συγκεκριμένεσ απαιτήσεισ και προδιαγραφέσ
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσησ, σύμφωνα με τα
αναλυτικώσ αναφερόμενα στο ωσ άνω Παράρτημα.
Επιπλέον ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρέπει να προσκομίσει τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρει
τουσ πόρουσ (ανθρώπινουσ, μηχανικούσ & τεχνικούσ) που θα χρησιμοποιήσει και στην οποία θα
αποδεικνύεται πωσ καλύπτονται οι απαιτήσεισ τησ επισυναπτόμενησ μελέτησ καθώσ και τα στοιχεία που
απαιτούνται για την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόποσ σύνταξησ και υποβολήσ
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικήσ προσφοράσ, που
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τησ παρούσασ. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και
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συμμετοχήσ του (συμπεριλαμβανομένησ τησ κατανομήσ αμοιβήσ μεταξύ τουσ) κάθε μέλουσ τησ ένωσησ,
καθώσ και ο εκπρόσωποσ/συντονιστήσ αυτήσ.

2.4.2 Τρόποσ υποβολήσ προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
είτε (α) με κατάθεσή τουσ στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμοσ Τοπείρου, Δημαρχιακό Κατάστημα,
Εύλαλο, 67100.
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προσ την αναθέτουσα αρχή, Δήμοσ Τοπείρου, Δημαρχιακό
Κατάστημα, Εύλαλο, 67100
είτε (γ) με κατάθεσή τουσ στο πρωτόκολλο τησ αναθέτουσασ αρχήσ, Τοπείρου, Δημαρχιακό
Κατάστημα, Εύλαλο, 67100
Σε περίπτωση ταχυδρομικήσ αποστολήσ ή κατάθεσησ στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράσ
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο τησ αναθέτουσασ αρχήσ που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπωσ ορίζονται στο άρθρο 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. Δεν 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 Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………………………….… i
για την δημόσια σύμβαση: ««ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο
εργασίασ 5 (εξωτερικών τεχνικών και επιστημονικών συνεργατών)»
με αναθέτουσα αρχή «Δήμοσ Τοπείρου»
και ημερομηνία λήξησ προθεσμίασ υποβολήσ προσφορών 16 / 09 / 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Ο κυρίωσ φάκελοσ τησ προσφοράσ συνοδεύεται από αίτηση υποβολήσ προσφοράσ στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητασ του
προσφέροντοσ (μεμονωμένου ή ένωσησ), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακέλου τησ προσφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστόσ σφραγισμένοσ φάκελοσ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ – Τεχνική
Προσφορά»,
β) ξεχωριστόσ σφραγισμένοσ φάκελοσ (κλεισμένοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίσ να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίοσ
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία τησ προσφοράσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσησ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακέλου.
Προσφορέσ που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολήσ του άρθρου 1.5 τησ παρούσασ, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορέσ που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
τησ την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή τησ ή
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2. Τεκμηριωμένη πρόταση, καθώσ και επαρκή ανάλυση και εξειδίκευση των μεθοδολογιών, των
τεχνικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικόσ φορέασ για την εκτέλεση τησ
σύμβασησ.
3. Δομή, οργάνωση και στελέχωση του οικονομικού φορέα και τησ Ομάδασ Έργου.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 30
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησησ κυμαίνεται από 100 βαθμούσ στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τουσ 120 βαθμούσ
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεισ του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησησ βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία τησ προσφοράσ.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρουσ συντελεστή
βαρύτητασ επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία τησ προσφοράσ θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία τησ τεχνικήσ προσφοράσ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
Β = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούσ (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεισ
από τισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ τησ παρούσασ) επιφέρουν την απόρριψη τησ προσφοράσ.
Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ σύμφωνα με τον παρακάτω
μαθηματικό τύπο:
Λj = 80*(Bj/Bmax) + 20*(Kmin//Κj)
όπου :
Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βj: η συνολική βαθμολογία τησ Τεχνικήσ Προσφοράσ j.
Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστοσ τησ Προσφοράσ με τη μικρότερη τιμή
Κj το συνολικό συγκριτικό κόστοσ τησ Προσφοράσ j
Λj το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Η Επιτροπή Διενέργειασ Διαγωνισμού υπολογίζει, τισ ανηγμένεσ τιμέσ σύγκρισησ Λj των αποδεκτών
προσφορών και κατατάσσει τισ προσφορέσ αυτέσ σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του Λj,
στρογγυλοποιώντασ στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (Λ), προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική
Βαθμολογία Τεχνικήσ Προσφοράσ (Β). Αν οι ισοδύναμεσ προσφορέσ έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικήσ
προσφοράσ, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τισ ισοδύναμεσ προσφορέσ. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τησ Επιτροπήσ του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία,
προκρίνεται ωσ υποψήφιοσ Ανάδοχοσ τησ προμήθειασ ο πρώτοσ στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προσφορών
Οι προσφορέσ υποβάλλονται με βάση τισ απαιτήσεισ που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη και στη
σχετική μελέτη, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπηρεσίεσ ανά είδοσ. Δεν 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

30

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
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συμμετέχων οικονομικόσ φορέασ, καθώσ και για τουσ υπεργολάβουσ στισ δυνατότητεσ των οποίων δεν
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικόσ φορέασ, ανεξαρτήτωσ του ποσοστού υπεργολαβίασ που προτίθεται να
αναθέσει.
Αν στισ ειδικέσ διατάξεισ που διέπουν την έκδοσή τουσ, δεν προβλέπεται χρόνοσ ισχύοσ των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσησ εντόσ ενενήντα (90) ημερών που
προηγούνται τησ ημερομηνίασ υποβολήσ των δικαιολογητικών τησ πρόσκλησησ. Οι ένορκεσ βεβαιώσεισ
που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, εκτόσ εάν ορίζεται διαφορετικά, πρέπει
επίσησ να φέρουν ημερομηνία εξήντα (60) ημερών που προηγούνται τησ ημερομηνίασ για την υποβολή
τησ πρόσκλησησ υποβολήσ των δικαιολογητικών κατακύρωσησ.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσησ
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσησ
Κριτήριο ανάθεσησ27 τησ Σύμβασησ28 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστησ σχέσησ ποιότητασ – τιμήσ29, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Η ολοκληρωμένη αντίληψη του έργου και του
πλαισίου τησ κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ από
τον υποψήφιο οικονομικό φορέα αναφορικά με το
αντικείμενο και τισ απαιτήσεισ τησ σύμβασησ.

40%

Κ2

Η τεκμηριωμένη οργάνωση του έργου, καθώσ και η
επαρκήσ
ανάλυση
και
εξειδίκευση
των
μεθοδολογιών, των τεχνικών και των εργαλείων που
θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικόσ φορέασ για την
εκτέλεση τησ σύμβασησ.

20%

Κ3

Η πληρότητα και η επάρκεια του σχήματοσ
οργάνωσησ και επικοινωνίασ με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ στο έργο καθώσ και η
στελέχωση τησ ομάδασ έργου και η κατανομή
εργασιών

40%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Για την αξιολόγηση σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο
φάκελο τησ τεχνικήσ προσφοράσ:
1. Αντίληψη του οικονομικού φορέα αναφορικά με το αντικείμενο και τισ απαιτήσεισ τησ σύμβασησ,
στο πλαίσιο τησ κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ.
27

28
29

Τα κριτήρια ανάθεσησ θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο τησ σύμβασησ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφέσ που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τουσ
προσφέροντεσ, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμόσ συμμόρφωσήσ τουσ προσ τα κριτήρια ανάθεσησ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρέχουν οι
προσφέροντεσ (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματοσ II (Προκήρυξη σύμβασησ) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 τησ Επιτροπήσ (L 296).
Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει τησ καλύτερησ
αναλογίασ τιμήσ-ποιότητασ, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητασ σε σχέση με την τιμή ή
το κόστοσ. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίασ 2014/24/ΕΕ
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έναρξησ των εργασιών του.
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλοσ του Διοικητικού τουσ Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :
1. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπωσ έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τισ αντίστοιχεσ δημοσιεύσεισ στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση τησ Εταιρείασ και οι
τροποποιήσεισ του καταστατικού, καθώσ και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τισ αντίστοιχεσ δημοσιεύσεισ
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση
του Διοικητικού τουσ Συμβουλίου. Σε όσεσ περιπτώσεισ, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητασ,
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσησ τησ αρμόδιασ Διοικητικήσ Αρχήσ για την καταχώριση των σχετικών
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικό του Δ.Σ. τησ εταιρίασ με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή τησ στο διαγωνισμό για την
ανάληψη τησ δημοπρατούμενησ προμήθειασ και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η
εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόσωποσ τησ εταιρίασ τα σχετικά με το
διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένησ και τησ προσφοράσ και να την υποβάλλει
ηλεκτρονικά.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τουσ ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
το οποίο οφείλει να υποβάλλει:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασησ και του τελευταίου ισχύοντοσ καταστατικού και
β) Πιστοποιητικό αρμόδιασ δικαστικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημουσ καταλόγουσ που προβλέπονται από τισ
εκάστοτε ισχύουσεσ εθνικέσ διατάξεισ ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούσ πιστοποίησησ που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησησ, κατά την έννοια του Παραρτήματοσ VII του
Προσαρτήματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στισ αναθέτουσεσ αρχέσ πιστοποιητικό
εγγραφήσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησησ.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στουσ επίσημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανισμούσ ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησησ, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητασ όσον
αφορά τισ απαιτήσεισ ποιοτικήσ επιλογήσ, τισ οποίεσ καλύπτει ο επίσημοσ κατάλογοσ ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημουσ καταλόγουσ απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολήσ των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφήσ τουσ.
Β.8. Οι ενώσεισ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9 Στην περίπτωση που οικονομικόσ φορέασ επιθυμεί να στηριχθεί στισ ικανότητεσ άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προσκομίζει, ιδίωσ, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.26
Σημείωση: Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση τρίτων στισ δυνατότητεσ των οποίων
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικόσ φορέασ, υπεργολάβων στισ δυνατότητεσ των οποίων στηρίζεται ο
26

Άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντοσ και τρίτου, στισ ικανότητεσ του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ τησ παραγράφου 2.2.2.4, 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 τησ παρούσασ παραγράφου ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώσεισ που αναφέρονται στισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ τησ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπέσ περιπτώσεισ τησ παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντοσ
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντοσ οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάροσ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του N. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη τησ απαίτησησ του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητασ για την άσκηση
επαγγελματικήσ δραστηριότητασ) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτουσ εγκατάστασησ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείσ
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφήσ στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη τησ απαίτησησ του άρθρου 2.2.4. προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που
αναγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.4.
Β.4. Για την απόδειξη τησ τεχνικήσ ικανότητασ του άρθρου 2.2.5 προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά
που αναγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.5
Β.5. Για την απόδειξη τησ συμμόρφωσήσ τουσ με πρότυπα διασφάλισησ ποιότητασ και πρότυπα
περιβαλλοντικήσ διαχείρισησ τησ παραγράφου 2.2.6 (δεν απαιτείται για την παρούσα διακήρυξη).
Β.6. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ σύστασησ και εκπροσώπησησ, στισ περιπτώσεισ που ο οικονομικόσ
φορέασ είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασησ και
νόμιμησ εκπροσώπησησ (όπωσ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλεσ οι σχετικέσ τροποποιήσεισ των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειασ του διαγωνισμού
(νόμιμοσ εκπρόσωποσ, δικαίωμα υπογραφήσ κλπ.), τυχόν τρίτοι, στουσ οποίουσ έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησησ, καθώσ και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησησ/ νόμιμου εκπροσώπου.
Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι:
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματοσ από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολήσ εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα,
μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο
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κοινωνικήσ ασφάλισησ τόσο για όλα τα μέλη τουσ, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέσ προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικήσ
ασφάλισησ μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τουσ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέσ προσωπικό. Οι
εταιρείεσ περιορισμένησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικήσ ασφάλισησ των διαχειριστών τουσ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέσ προσωπικό. Οι
ανώνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικήσ ασφάλισησ
για όλο το απασχολούμενο σε αυτέσ προσωπικό, για τον Πρόεδρο και για τον Δ/νων Σύμβουλο. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τουσ.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή
αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικήσ ενημερότητασ, υπεύθυνη δήλωση
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο για τουσ ασφαλιστικούσ φορείσ όπου υπάγεται
ο κάθε απασχολούμενοσ και οφείλει να καταβάλει εισφορέσ η εταιρεία.
Για την παράγραφο 2.2.2.2.γ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού τησ Επιθεώρησησ Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεισ επιβολήσ
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάροσ του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξησ τησ προθεσμίασ υποβολήσ προσφοράσ25.
Ωστόσο, μετά από σχετικό ερώτημα Δήμου, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τησ
Επιθεώρησησ Εργασιακών Σχέσεων απάντησε με το υπ’ αριθ. ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017 έγγραφό
τησ ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ
και για τουσ λόγουσ που αναφέρονται σε αυτό, έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016 και
αντικαθίσταται το πιστοποιητικό με ένορκη βεβαίωση. Η μη εφαρμογή επί του παρόντοσ τησ έκδοσησ
πιστοποιητικού γίνεται προκειμένου η Υπηρεσία να απλουστεύσει και να ολοκληρώσει την διαδικασία
χορήγησήσ του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο
του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ η έκδοση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησησ Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεισ
επιβολήσ προστίμου που έχουν από 13-11-2017 εκδοθεί σε βάροσ του οικονομικού φορέα και σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξησ τησ προθεσμίασ υποβολήσ προσφοράσ, προσ το παρόν δεν
είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώσ είναι προσ ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησησ σχετικήσ
λειτουργικότητασ του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για τουσ ωσ άνω λόγουσ, επί του παρόντοσ, εφαρμόζονται οι διατάξεισ
τησ παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη
βεβαίωση.
γ) για την παράγραφο 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό αρμόδιασ δικαστικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτουσ - μέλουσ ή χώρασ.
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 Δημοσίων Εσόδων. Με εκτύπωση τησ καρτέλασ “Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησησ”, όπωσ αυτά εμφανίζονται στο taxisnet».
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Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπωσ προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017
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