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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 33 της 19-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 33η Συνεδρίαση της 19-12-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 564/2017
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού της υπαρ. 67/2017 µελέτης που
αφορά την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ».
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 19-12-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος όροφος, αποτελούµενη από τους:
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ – ∆ΗΜΑΡΧΟ
2. ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΝΤΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 40733/15-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώµατος κ. Τσαµασίρου Ρουµπίνη απουσίαζε λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκε.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 15ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο σώµα βάσει των διατάξεων:
•
του άρθρου 103 παρ. 2γ και παρ. 2δ του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» και
•
των άρθρων 58 και 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
την έγκριση του σχεδίου όρων διακήρυξης του Ανοικτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ’’ Αρ.µελ. 67/2017, προϋπολογισµού
402.300,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-∆ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
γ) την υπαρ. 67/2017 µελέτη της Τ.Υ., η οποία εγκρίθηκε µε την υπαρ. 322/2017 Α∆Σ
δ) την υπαρ. 560/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης
ε) το συνηµµένο σχέδιο των όρων διακήρυξης
Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει µε (7) θετικές ψήφους τους όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού,που
αφορά την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ», συνολικού προϋπολογισµού
402.300,00€ , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και µε αρ. µελ. 67/2017.
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως ακολούθως:
∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την
«Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ»
Ηµεροµηνίες
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ...............
Αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ε.Ε. : .....................
Αποστολής για δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο: ……………………
Ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ : …………………..
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: ……………………….
Νοέµβριος 2017
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 14

Πόλη

Νέα Σµύρνη

Ταχυδροµικός Κωδικός

17121

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL304

Τηλέφωνο

2132025830

Φαξ

2132025808

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

skoveou@0149.syzefxis.gov.gr.

Αρµόδιος για πληροφορίες

Σοφία Κωβαίου

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.neasmyrni.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την κα Κωβαίου Σοφία, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τµήµα Έργων & Υπαίθριων Χώρων, Τηλ.: 213 2025830, Fax : 210 9355681 - 2132025808, E-mail:
skoveou@0149.syzefxis.gov.gr.
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. :35.7135.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2017-2018 του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια Οργάνων Παιδικής Χαράς ΑΜΕΑ». Αναλυτικότερα, αφορά την
προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισµού και δαπέδων
(ανακρουστικές επιφάνειες και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για την αναβάθµιση 2 υφιστάµενων παιδικών
χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, οι οποίες θα εναρµονίζονται µε τις
προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ,
όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του
Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Ειδικότερα, η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά τις εξής παιδικές χαρές του Νέας Σµύρνης:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παιδική χαρά Αγίας Παρασκευής
Υφιστάµενη
1
Παιδική χαρά Αϊδινίου
Υφιστάµενη
2
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων (CPV) :
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200-9

«Εξοπλισµός παιδικής χαράς»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προµήθειας.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 402.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 324.435,48 ΦΠΑ :€ 77.864,52).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 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:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)1
του άρθρου 5 της απόφασης µε
Εσωτερικών2[συµπληρώνεται κατά περίπτωση]

αριθµ.

11389/1993

(Β΄

185)

του

Υπουργού

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
1

Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε τοπική
εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή
υπηρεσία, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

2

Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, που προβλέπεται
στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η
υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
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Το υπ. αριθµ. πρωτ. 38466/30-11-2017 Πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό Α∆ΑΜ: …………….
Την υπ. αριθµ. ………….. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη δέσµευση
ποσού ……………..€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την «Προµήθεια …………………………» σε βάρος
του Κ.Α. …………… οικονοµικού έτους 2017
Την υπ. αριθµ. ………………… Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού ……………….€ για τη την «Προµήθεια ………………» σε βάρος του Κ.Α. …………….
οικονοµικού έτους 2017
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... (35 ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ένωσης).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος,
αναλυτικά ως εξής:

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

………………….

………………..

………………………

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις ……/………/……...
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : ………
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 στις κάτωθι εφηµερίδες:
1. .......
2. ……
3. ……
4. ……
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.neasmyrni.gov.gr στην διαδροµή : Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Τεχνική Υπηρεσία
Γ.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
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 Χ 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.
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γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η µε αρ. ………. Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.
η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ....) µε τα κάτωθι Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής:
Παράρτηµα Ι: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
Παράρτηµα ΙΙ: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
Παράρτηµα ΙΙΙ: Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης
Παράρτηµα IV: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
Παράρτηµα V: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
3.

η υπ’ αριθµ. 67/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα: Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων
Χώρων
4.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
5.
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
6.
το τιµολόγιο προσφοράς
7.
το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο3. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, 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 έξι (6) 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 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 αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της
αλλοδαπής και θα φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013), και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
3

Πρβλ την µε αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (άρθρο 14)

6

ΑΔΑ: ΩΕΩ7ΩΚ3-ΖΜ5
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆., και 36 παρ. 2 γ) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013), είτε από ορκωτό µεταφραστή
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου και ιδιωτικού 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 Επισηµείωσης ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454. του Κ.Πολ.∆. και 36 παρ. 2 γ) του
Κώδικα ∆ικηγόρων ν.4194/2013.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης 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
ηµεροµηνία διενέργειας 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.
Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτηµα V. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, της
παρούσας διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 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.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Το ύψος της εγγύησης
συµµετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για ποσό
που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι 6.488,71€(έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα
ένα λεπτά).
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Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι τριακόσιες (300) ηµέρες, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης.
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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους
νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους (Πρβλ άρθρο 73 παρ.2 τελευταίο εδάφιο του Ν.4412/2016).
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά
την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 23 της παρούσας,
(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.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
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 προµήθειας. Οι οικονοµικοί
φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό
ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κατά µέγιστο όριο, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον µία (1) σύµβαση προµήθειας του συγκεκριµένου τύπου, ή κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας κατά µέγιστο όριο, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία (1) σύµβαση έργου του συγκεκριµένου
τύπου.
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
(της παραγράφου 2.2.5), 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 τους αναγκαίους πόρους, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 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 και
2.2.5 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ),
το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος 1.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, 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 2.2.6. 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- 2.2.6).
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 2.2.3.3.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά4:
4

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέων ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ.
και σηµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
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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. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα 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 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν την
αποστολή της σχετικής ειδοποίησης (για πιστοποιητικά που δεν αναφέρουν ηµεροµηνία ισχύος) Ο οικονοµικός
φορέας θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά τους
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
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 2.2.3.3, 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 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν την
αποστολή της σχετικής ειδοποίησης. 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 τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τις
συµβάσεις ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή εµπειρίας ή πρωτόκολλα παραλαβής, εάν ο φορέας
είναι ∆ηµόσια Αρχή και επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης (τιµολόγια) εάν ο φορέας είναι ιδιωτικός.
Β.4. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.5. 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.
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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.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό µητρώο που ισχύει εντός τριών (3)
µηνών.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: βάσει τιµής, επί
του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθµό 67/2017 µελέτη η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
5

Πρβλ. 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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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα
της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα6, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
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.
∆εν 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.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό
φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/201 4 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της διακήρυξης (Παράρτηµα II).

6

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της ως άνω υπουργικής απόφασης
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Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις αναρτηµένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύµβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1
561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.c
trl-state%3Dcoa43tonq_61
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος V.
γ) Σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα.
Για τα παραπάνω έγγραφα ισχύουν τα εξής:
1. προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του µε βεβαίωση
ΓΕΜΗ (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ) και αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του
διαγωνιζοµένου µε τα έγγραφα τροποποιήσεών του µε βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ).
2. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
3. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο.
4. Προκειµένου για Ενώσεις, εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση.
5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (4), για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία θα
δηλώνει:
1. ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνηµµένων παραρτηµάτων της και αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προµήθειας καθώς και ότι ο τόπος και ο χρόνος
παράδοσης των προσφερόµενων ειδών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι σύµφωνος µε τα
οριζόµενα στα παραρτήµατα της διακήρυξης.
ε) Αντίγραφο ∆ελτίου αποστολής των κατατεθειµένων δειγµάτων προς το ∆ήµο Νέας Σµύρνης, για τα είδη
όπως ζητούνται στα άρθρα 2.4.3.2 και 6.4 της διακήρυξης και αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών στον φορέα ή
αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδροµείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν ταχυδροµικά.
2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί µε το
παρόν άρθρο και µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος I της ∆ιακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Φύλλο Συµµόρφωσης δίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, αναλυτικά ως εξής:
1.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία
θα δηλώνει:
α) ότι τα προσφερόµενα είδη δεν έχουν καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµό
67/2017 Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης, ή εφόσον έχουν
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αποκλίσεις θα πρέπει να αναφέρονται ρητά, µε περιγραφή και αιτιολόγηση στο Φύλλο Συµµόρφωσης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) προκειµένου να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
β) ότι τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-15 πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014
(Υ.Α. 27934/2014) και ότι ο προµηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσµεύεται να τηρήσει
όλα τα οριζόµενα. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προσφέρων θα πρέπει να
δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν
συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία.
γ) τον κατασκευαστικό οίκο και τη χώρα προέλευσης κατασκευής των προσφερόµενων ειδών, καθώς
και το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη εν όλω ή εν µέρει και τον τόπο
εγκατάστασής του (πλήρη ∆/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.).
2.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν των υπό προµήθεια
ειδών, απαιτείται δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας κατασκευής/παραγωγής του τελικού
προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Στη δήλωση αυτή θα
περιλαµβάνονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και η επωνυµία του ∆ήµου, καθώς και τα στοιχεία του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται η αποδοχή της εκτέλεσης της προµήθειας.

3.

Φύλλο Συµµόρφωσης συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος III της παρούσης.

4.

Λεπτοµερή Τεχνική Περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα για κάθε προσφερόµενο είδος, σύµφωνα µε
τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών µε βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ’
αριθµ.67/2017 Μελέτης.
Επισηµαίνεται ότι, στη Λεπτοµερή Τεχνική Περιγραφή των Άρθρων 1-15, 22, 26, 28-33 θα
αναγράφονται επιπλέον τα παρακάτω:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός οίκος του τελικού προϊόντος.
γ. Κωδικός προσφερόµενου είδους και όσον αφορά τα είδη των άρθρων 1-15 και κωδικός παραγωγής.
δ. URLs (Uniform Resource Locator – Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) του προσφερόµενου είδους.
ε. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-15, λεπτοµερή σχέδια κατόψεων, όψεων µε διαστάσεις των
προσφερόµενων ειδών και προοπτικές ή αξονοµετρικές απεικονίσεις τους.

5.

Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-15, 22, 26, 28-33: Επίσηµα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα
καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας. Στα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός του προσφερόµενου είδους ή ο κωδικός
παραγωγής του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να
µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του
όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα κατατιθέµενα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων, θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του εγχειριδίου
(prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων) του κατασκευαστικού οίκου.

6.

Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-15: Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναµο, από
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, όπου θα
αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε εξοπλισµού.

7.

Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-15: ∆ήλωση του κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για µία δεκαετία.

8.

Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 16-19: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Προτύπων EN 1176-1 (“Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και
Μέθοδοι ∆οκιµής”) ή άλλο ισοδύναµο και EN 1177 (“∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων
- Προσδιορισµός του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης”) ή άλλο ισοδύναµο.

9.

Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 16-19: Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από
εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η
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συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών –
Περί Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”) ή άλλο ισοδύναµο.
10. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 16-19: Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα
πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο
τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ.
11. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 16-19: ∆ήλωση του κατασκευαστή ότι τηρούνται οι
παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου.
12. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 16-19: Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει ότι µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης θα καταθέσει αντίγραφο έκθεσης ελέγχου αναφορικά µε την αντίσταση των χυτών
ελαστικών δαπέδων στην απόξεση σύµφωνα µε το Πρότυπο BS 7188-4 (“∆άπεδα παιχνιδοτόπων µε
απορροφητικότητα κρούσεων”) ή άλλο ισοδύναµο.
13. Για το προσφερόµενο είδος του Άρθρου 21: Αντίγραφο έκθεσης δοκιµών αναφορικά µε τον
προσδιορισµό της κοκκοµετρίας σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική
ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο, όπως επίσης και για τον προσδιορισµό της απουσίας
σωµατιδίων λάσπης και αργίλου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου.
14. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 30-31: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
Προτύπου EN 1176-1 (“Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και
Μέθοδοι ∆οκιµής”) ή ισοδύναµου.
15. Για τα προσφερόµενα είδη των Άρθρων 1-19, 22, 26, 28-33: Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της
κατασκευάστριας εταιρείας, σε έγγραφο ή σχετική δήλωση.
16. ∆είγµατα όπως αναφέρονται στο πίνακα του άρθρου 6.4, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν, έως µια (1)
ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και ώρα 14:00 στo Πρωτόκολλο του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14 4ος όροφος, Νέα Σµύρνη ΤΚ 171 21.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (βάσει
τιµής) και προσφορά µε τιµή µονάδας.
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
υπάρχει στο Παράρτηµα IV της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 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%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα
από το σύστηµα.
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 προϋπολογισµό της σύµβασης που
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εννιά (9) µηνών
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, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα
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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.
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. (Χρόνος και 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,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
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.
3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την.....και ώρα......
2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
1.

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.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Επιτροπή 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.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
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 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.
δ) 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
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόµενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω
του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω
του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή. Για τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά περίπτωση ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο
2.4.2.5. της παρούσας.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την
ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) 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 2.2.6 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
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 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 του ν.4412/2016
προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ
ΦΠΑ). (άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/16)
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 έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω
του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την
επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 36 του ν.
4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών 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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
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φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως γ)
δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα
του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση
αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά7 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η
οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής8.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ9.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο
αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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.

7
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Π∆ 39/4.5.2017 – Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση 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 κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης ή το περιεχόµενό της να είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της
∆ιακήρυξης και 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, συµπεριλαµβανοµένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύµβασης και να έχει ισχύ
τουλάχιστον δύο µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6.1 των όρων
διακήρυξης
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά
την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ 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 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης 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.
4.4.2. 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
συνεργασίας. 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.
4.4.3. 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 2.2.7.2 της παρούσας,
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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.
4.5 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 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. 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 ∆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. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ο εν λόγω τρόπος πληρωµής
εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 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. Toν 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με την πληρωµή θα γίνει η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας
4% επί του καθαρού ποσού.
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και στην παρούσα.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου
από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη
της ένωσης.
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε µέγιστο οριζόµενο διάστηµα εκατόν είκοσι (120)
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν
στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σηµεία που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται
σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Με την παράδοση των ειδών των άρθρων 1-19 και 21, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου Νέας Σµύρνης φάκελο µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009
(Υ.Α. 28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014).
Επισηµαίνεται ότι όλα τα είδη των άρθρων 1-15 θα συνοδεύονται µε εγχειρίδιο µε αναλυτικά σχέδια
συναρµολόγησής και τοποθέτησής τους και εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης από τον κατασκευαστή, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008 ή ισοδύναµο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους
που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των
οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν
των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα
της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του
αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του
αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει δείγµατα των προσφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 214 του ν.
4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 14, 17121 Νέα Σµύρνη (5ος όροφος
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) έως µια (1) ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού και ώρα
14:00, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί το ∆ελτίο Αποστολής που τα συνοδεύει.
Όλα τα δείγµατα θα είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστή συσκευασία µε τον τίτλο ≪∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ≫ µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, δηλαδή τον τίτλο της προµήθειας, τον αριθµό της ∆ιακήρυξης,
τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί την προµήθεια, και τα στοιχεία του αποστολέα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν εις διπλούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών, αναλυτικά
ως εξής:
Α/Α
Άρθρα Μελέτης
Περιγραφή
1.

4, 6-8, 10-11, 13

2.

6, 10-11, 13

3.

16-19

4.

21

∆είγµα επιφάνειας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm,
µε δυο εξωτερικές στρώσεις και εσωτερική στρώση 15mm από 100%
ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο υλικό.
∆είγµα της στρώσης πολυουρεθάνης που θα καλύπτει τις δοκούς
υποστήριξης των εξοπλισµών παιδικής χαράς
∆είγµα διαστάσεων 10x20 cm περίπου για κρίσιµο ύψος πτώσης 1,00 m,
σύµφωνα µε το άρθρο 16. ∆εν ζητούνται δείγµατα των άρθρων 17-19,
δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται οι ίδιες πρώτες ύλες.
∆είγµα ποταµίσιου βότσαλου 2-8 mm ποσότητας 0,015 m3 περίπου.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρµόδιου οργάνου και τα σχετικά δείγµατα της
παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του
δείγµατος, η οποία γίνεται ενώπιον της επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του
δείγµατος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής ∆ιαγωνισµού γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη του δείγµατος. Η έγκριση
των δειγµάτων και αντιδειγµάτων γίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο.
Τα δείγµατα του αναδόχου διατηρούνται στην αρµόδια υπηρεσία µέχρι την παραλαβή των συµβατικών υλικών
και παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και
επιστρέφονται µετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται
κατά την διαδικασία των ελέγχων.
Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους
προµηθευτές και δεν καταβάλλεται.
Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 214 του ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Σταύρος Τζουλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού
εξοπλισµού και δαπέδων (ανακρουστικές επιφάνειες και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για την αναβάθµιση
2 υφιστάµενων παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, οι οποίες θα
εναρµονίζονται µε τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44
Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’
931).
Ειδικότερα, η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά τις εξής παιδικές χαρές του Νέας Σµύρνης:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
1
2

Παιδική χαρά Αγίας Παρασκευής
Παιδική χαρά Αϊδινίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υφιστάµενη
Υφιστάµενη
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Η προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υλικών και του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί σε θέσεις
που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προµήθεια θα εκτελεστεί στις αντίστοιχες παιδικές χαρές µε ευθύνη του
αναδόχου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων στον προϋπολογισµό τιµών και τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµό 67/2017 Μελέτης.
Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης:
α) υπ’ αριθµό 67/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων
Χώρων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης. Μη απαίτηση λοιπών µελετών, αδειοδοτήσεων κ.λπ.
β) Χρηµατοδότηση εξασφαλισµένη από Κ.Α.35.7135.0003 του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και
γ) η νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύµβασης
Τεκµηρίωση σκοπιµότητας µη υποδιαίρεσης της σύµβασης σε τµήµατα:
Απώτερος στόχος της παρούσας µελέτης είναι οι παιδικές χαρές να συµµορφώνονται µε την ισχύουσα νοµοθεσία
ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούµενων στοιχείων και εξοπλισµών. Προκειµένου να µπορεί
να παραληφθεί το σήµα καταλληλότητας µετά την παράδοση της προµήθειας, τα επιµέρους είδη της
προκηρυσσόµενης σύµβασης αντιµετωπίζονται πως συνιστούν ένα αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά
τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς και τις επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε αυστηρές ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθµό 67/2017 Μελέτη, υποχρεωτικά
πραγµατοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης τους από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο
έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο
σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των προς προµήθεια ειδών πραγµατοποιείται
µε πολύ συγκεκριµένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο µοναδικός υπεύθυνος συντονισµού, ώστε
να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση των επιµέρους σταδίων της προµήθειας, και κυρίως, προκειµένου να µην
δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα ασφάλειας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εµπρόθεσµη
εκτέλεση αυτού του τύπου σύµβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισµό και παρακολούθηση, αντί της
διαίρεσης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Όλες οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’
αριθµό 67/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του
∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Μεθοδολογία υλοποίησης
∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης
Βλ. παράγραφο 6.1 της παρούσας
Υπεργολαβία
Βλ. παράγραφο 4.4 της παρούσας
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Βλ. «Τεχνική Έκθεση» της υπ’ αριθµό 67/2017 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Κτιριακών
Έργων και Υπαίθριων Χώρων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Βλ. παράγραφο 6.2-6.4 της παρούσας
Εγγυήσεις
Βλ. ενότητα 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’ αριθµό 67/2017 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και παράγραφο 2.4.3.2
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της παρούσας.
Τροποποίηση Σύµβασης
Βλ. παράγραφο 4.5 της παρούσας
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηµατοδότηση
Βλ. παράγραφο 1.2 της παρούσας
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 324.435,48€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Το περιεχόµενο του αρχείου παρέχεται ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο και αναρτάται ξεχωριστά
ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Tο αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων
προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κωδικός
Αναφοράς
Μελέτης
3.Α.
3.Β.

Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές: Α. Γενικοί Όροι
Τεχνικές Προδιαγραφές: Β. Γενικές Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή
Τεκµηρίωσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές: Γ. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.1.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.2.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.3.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
Κωδικός

Άρθρο 1: Ατοµικός περιστροφέας (1) ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§8
ΝΑΙ
Άρθρο 2: Ατοµικός περιστροφέας (2) ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§8
ΝΑΙ
Άρθρο 3: Ατοµικός περιστροφέας (3) ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§8
ΝΑΙ
Άρθρο 4: Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης δύο τµηµάτων ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7
ΝΑΙ
§8
ΝΑΙ
§9
ΝΑΙ
§10
ΝΑΙ
§11
ΝΑΙ
§12
ΝΑΙ
§13
ΝΑΙ
§14
ΝΑΙ
§15
ΝΑΙ
§16
ΝΑΙ
§17
ΝΑΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προδιαγραφές
Απαίτηση Απάντηση

Παραποµπή
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Αναφοράς
Μελέτης
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.
3.Γ.4.

Τεκµηρίωσης

§18
ΝΑΙ
§19
ΝΑΙ
§20
ΝΑΙ
§21: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§22
ΝΑΙ
Άρθρο 5: Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή ισοδύναµο
3.Γ.5.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§7: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.5.
§8
ΝΑΙ
Άρθρο 6: Προσβάσιµη πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων ή ισοδύναµο
3.Γ.6.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§7
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§8
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§9
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§10
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§11
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§12
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§13
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§14
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§15
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§16
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§17: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.6.
§18
ΝΑΙ
Άρθρο 7: Εξαγωνικός πύργος µε τσουλήθρα και προσβάσιµη κλίµακα ή ισοδύναµο
3.Γ.7.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§7
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§8
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§9
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§10
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§11
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§12: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.7.
§13
ΝΑΙ
Άρθρο 8: Πολυλειτουργική τραµπάλα πολλών θέσεων µε δυο προσβάσιµα καθίσµατα ή ισοδύναµο
3.Γ.8.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§3
ΝΑΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κωδικός
Παραποµπή
Αναφοράς
Προδιαγραφές
Απαίτηση Απάντηση
Τεκµηρίωσης
Μελέτης
3.Γ.8.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§7
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§8
ΝΑΙ
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3.Γ.8.
§9: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.8.
§10
ΝΑΙ
Άρθρο 9: Μεταλλική κούνια µε δύο καθίσµατα παίδων και ένα κάθισµα τύπου “φωλιά” ή ισοδύναµο
3.Γ.9.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§7: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.9.
§8
ΝΑΙ

3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.10.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
Κωδικός
Αναφοράς
Μελέτης
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.11.
3.Γ.12.
3.Γ.12.
3.Γ.12.
3.Γ.12.

Άρθρο 10: Πολυλειτουργική σύνθεση µε ράµπα πρόσβασης αναπήρων ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7
ΝΑΙ
§8
ΝΑΙ
§9
ΝΑΙ
§10
ΝΑΙ
§11
ΝΑΙ
§12
ΝΑΙ
§13
ΝΑΙ
§14
ΝΑΙ
§15
ΝΑΙ
§16
ΝΑΙ
§17
ΝΑΙ
§18: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§19
ΝΑΙ
Άρθρο 11: Πολυλειτουργική σύνθετη κατασκευή µε προσβάσιµη κλίµακα ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7
ΝΑΙ
§8
ΝΑΙ
§9
ΝΑΙ
§10
ΝΑΙ
§11
ΝΑΙ
§12
ΝΑΙ
§13
ΝΑΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή
Τεκµηρίωσης

§14
ΝΑΙ
§15
ΝΑΙ
§16
ΝΑΙ
§17
ΝΑΙ
§18
ΝΑΙ
§19: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§20
ΝΑΙ
Άρθρο 12: Περιστρεφόµενη λεκάνη ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ

29

ΑΔΑ: ΩΕΩ7ΩΚ3-ΖΜ5
§5: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
Άρθρο 13: Παιχνιδόσπιτο µε στέγη ή ισοδύναµο
3.Γ.13.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§7
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§8
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§9
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§10: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.13.
§11
ΝΑΙ
Άρθρο 14: Προσβάσιµο ελατήριο ζωάκι ή ισοδύναµο
3.Γ.14.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§7
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§8
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§9: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.14.
§10
ΝΑΙ
Άρθρο 15: Μεταλλική κούνια µε δύο καθίσµατα παίδων και δυο καθίσµατα νηπίων ή ισοδύναµο
3.Γ.15.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§7
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§8: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
3.Γ.15.
§9
ΝΑΙ
Άρθρο 16: Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος πτώσης έως 1,00 m ή ισοδύναµο
3.Γ.16.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.16.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.16.
§3
ΝΑΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κωδικός
Παραποµπή
Αναφοράς
Προδιαγραφές
Απαίτηση Απάντηση
Τεκµηρίωσης
Μελέτης
3.Γ.16.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.16.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.16.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.16.
§7
ΝΑΙ
Άρθρο 17: Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος πτώσης έως 1,20 m ή ισοδύναµο
3.Γ.17.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.17.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.17.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.17.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.17.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.17.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.17.
§7
ΝΑΙ
Άρθρο 18: Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος πτώσης έως 1,80 m ή ισοδύναµο
3.Γ.18.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.18.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.18.
§3
ΝΑΙ
3.Γ.18.
§4
ΝΑΙ
3.Γ.18.
§5
ΝΑΙ
3.Γ.18.
§6
ΝΑΙ
3.Γ.12.
3.Γ.12.
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3.Γ.18.
3.Γ.19.
3.Γ.19.
3.Γ.19.
3.Γ.19.
3.Γ.19.
3.Γ.19.
3.Γ.19.
3.Γ.20.
3.Γ.20.
3.Γ.21.
3.Γ.21.
3.Γ.21.
3.Γ.21.
3.Γ.22.
3.Γ.22.
3.Γ.22.
3.Γ.22.
3.Γ.22.
3.Γ.22.
3.Γ.23.
3.Γ.23.
3.Γ.24.
3.Γ.24.
3.Γ.24.

§7
ΝΑΙ
Άρθρο 19: Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος πτώσης έως 2,20 m ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
§7
ΝΑΙ
Άρθρο 20: Υπόβαση χυτού ελαστικού δαπέδου
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
Άρθρο 21: Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
Άρθρο 22: Ελαστικό πλευρικό κράσπεδο ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
Άρθρο 23: ∆άπεδο από χτενιστό σκυρόδεµα
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
Άρθρο 24: Κηπευτικό χώµα
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
Άρθρο 25: Προµήθεια και τοποθέτηση σκυροδέµατος
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κωδικός
Αναφοράς
Μελέτης
3.Γ.25.
3.Γ.25.

§1
§2

3.Γ.26.
3.Γ.26.
3.Γ.26.
3.Γ.26.
3.Γ.26.
3.Γ.26.
3.Γ.26.

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

3.Γ.27.
3.Γ.27.
3.Γ.27.

§1
§2
§3

3.Γ.28.
3.Γ.28.
3.Γ.28.
3.Γ.28.
3.Γ.28.
3.Γ.28.
3.Γ.28.

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

3.Γ.29.
3.Γ.29.
3.Γ.29.

§1
§2
§3

Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή
Τεκµηρίωσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Άρθρο 26: Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 µ. ή ισοδύναµο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Άρθρο 27: Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.85 µ. ή ισοδύναµο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Άρθρο 28: Μονόφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου ύψους 1.20 µ. ή ισοδύναµο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Άρθρο 29: Φωτιστικό τύπου "LED" ή ισοδύναµο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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3.Γ.29.
3.Γ.29.
3.Γ.29.
3.Γ.30.
3.Γ.30.
3.Γ.30.
3.Γ.30.
3.Γ.30.
3.Γ.31.
3.Γ.31.
3.Γ.31.
3.Γ.31.
3.Γ.31.
3.Γ.32.
3.Γ.32.
3.Γ.32.
3.Γ.32.
3.Γ.33.
3.Γ.33.
3.Γ.33.
Κωδικός
Αναφοράς
Μελέτης
3.Γ.33.

§4
ΝΑΙ
§5: Πρόσθετα ενδεικτικά χαρακτηριστικά
ΝΑΙ
§6
ΝΑΙ
Άρθρο 30: Παγκάκι ευθύγραµµο ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
Άρθρο 31: Παγκάκι καµπύλο ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
§5
ΝΑΙ
Άρθρο 32: Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
§4
ΝΑΙ
Άρθρο 33: Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή ισοδύναµο
§1
ΝΑΙ
§2
ΝΑΙ
§3: Ενδεικτικές διαστάσεις
ΝΑΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή
Τεκµηρίωσης

ΝΑΙ

§4
Άρθρο 34: Πινακίδα εισόδου

3.Γ.34.
3.Γ.34.
3.Γ.34.
3.Γ.34.
3.Γ.34.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

§1
§2
§3
§4
§5

Άρθρο 35: Αποξηλώσεις
3.Γ.35.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.35.
§2
ΝΑΙ
Άρθρο 36: Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης
3.Γ.36.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.36.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.36.
§3
ΝΑΙ
Άρθρο 37: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης
3.Γ.37.
§1
ΝΑΙ
3.Γ.37.
§2
ΝΑΙ
3.Γ.37.
§3
ΝΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσφέρων θα υποβάλλει συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο το παραπάνω φύλλο
συµµόρφωσης, οι παράγραφοι του οποίου αντιστοιχούν στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµό
67/2017 Μελέτης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Αρ. Μελέτης : 67/2017
ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Α/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

Ατοµικός περιστροφέας (1) ή ισοδύναµο

τεµ

1

2

Ατοµικός περιστροφέας (2) ή ισοδύναµο

τεµ

1

3

Ατοµικός περιστροφέας (3) ή ισοδύναµο

τεµ

1

4

Πολυλειτουργική διαδροµή αναρρίχησης
δύο τµηµάτων ή ισοδύναµο

τεµ

1

5

Περιστρεφόµενος δίσκος ισορροπίας ή
ισοδύναµο

τεµ

1

6

Προσβάσιµη πολυλειτουργική σύνθεση
νηπίων ή ισοδύναµο

τεµ

1

7

Εξαγωνικός πύργος µε τσουλήθρα και
προσβάσιµη κλίµακα ή ισοδύναµο

τεµ

1

8

Πολυλειτουργική τραµπάλα πολλών
θέσεων µε δύο προσβάσιµα καθίσµατα ή
ισοδύναµο

τεµ

1

9

Μεταλλική κούνια µε δύο καθίσµατα
παίδων και ένα κάθισµα τύπου "φωλιά" ή
ισοδύναµο

τεµ

1

10

Πολυλειτουργική σύνθεση µε ράµπα
πρόσβασης αναπήρων ή ισοδύναµο

τεµ

1

11

Πολυλειτουργική σύνθετη κατασκευή µε
προσβάσιµη κλίµακα ή ισοδύναµο

τεµ

1

12

Περιστρεφόµενη λεκάνη ή ισοδύναµο

τεµ

1

13

Παιχνιδόσπιτο µε στέγη ή ισοδύναµο

τεµ

1

τεµ

2

14 Προσβάσιµο ελατήριο ζωάκι ή ισοδύναµο
15

Μεταλλική κούνια µε δύο καθίσµατα
παίδων και δυο καθίσµατα νηπίων ή
ισοδύναµο

τεµ

1

16

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος
πτώσης έως 1,00 m ή ισοδύναµο

m2

380

17

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος
πτώσης έως 1,20 m ή ισοδύναµο

m2

100

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

∆ΑΠΑΝΗ
(€)
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18

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος
πτώσης έως 1,80 m ή ισοδύναµο

m2

30

19

Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιµο ύψος
πτώσης έως 2,20 m ή ισοδύναµο

m2

35

20

Υπόβαση χυτού ελαστικού δαπέδου

m2

285

21

Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό,
ποταµίσιο βότσαλο 2-8 mm

m3

105

22

Ελαστικό πλευρικό κράσπεδο ή
ισοδύναµο

m

29

23

∆άπεδο από χτενιστό σκυρόδεµα

m2

325

3

24

Κηπευτικό χώµα

m

22

25

Προµήθεια και τοποθέτηση
σκυροδέµατος

m3

15

26

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 µ. ή
ισοδύναµο

m

110

27

Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.85 µ. ή
ισοδύναµο

m

70

28

Μονόφυλλη µεταλλική πόρτα εισόδου
ύψους 1.20 µ. ή ισοδύναµο

τεµ

2

29

Φωτιστικό τύπου "LED" ή ισοδύναµο

τεµ

6

30

Παγκάκι ευθύγραµµο ή ισοδύναµο

τεµ

6

31

Παγκάκι καµπύλο ή ισοδύναµο

τεµ

14

32

Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναµο

τεµ

2

33

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων ή
ισοδύναµο

τεµ

6

34

Πινακίδα εισόδου

τεµ

2

35

Αποξηλώσεις

κατ' αποκοπή

1

36

Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης

τεµ

2

37

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης
από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και
πιστοποίησης

τεµ

2
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας: ..............................................................................................
Κατάστηµα: .................................................................................................
∆ιεύθυνση (οδός - αριθµός, Τ.Κ.)
Ηµεροµηνία έκδοσης ...............
ΕΥΡΩ......................
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ........................................ ΕΥΡΩ......................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διηζήσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ......................€ υπέρ
του / της................ΑΦΜ......................, (διεύθυνση)........................, για τη συµµετοχή του / της στο
διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό του ∆ήµου Νέας Σµύρνης για την προµήθεια “…………………………” σύµφωνα
µε τη υπ.αρ. σχετική ∆ιακήρυξη και µε µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
την ………………….
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συµµετοχή
στον διενεργούµενο διαγωνισµό για την προµήθεια « ………………………….» , καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος
της.
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η
ΜΕΡΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ
ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ , ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΣΗ ΣΑΣ.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που
ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται µε βάση το άρθρο 72 παρ. 3 , 4 και 5 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι την ............................................................, µετά την πάροδο της οποίας και
εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε δικαστικό επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της
εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας,
που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ................................................................................
Κατάστηµα ..............................
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης ...............
ΕΥΡΩ ..................................
Προς: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ............................. ΕΥΡΩ......................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διηζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της
Εταιρείας
...........................ΑΦΜ............................,
οδός.......................................,
αριθµός
...............,
ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ............................... ,
(2) ..................................., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των
όρων της Σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για την προµήθεια: “……………………………………” προς
κάλυψη αναγκών του ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ.
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Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την........................................... (Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να
καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύµβασης και να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6.1 των όρων διακήρυξης)
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
∆/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Κτιριακών Έργων
& Υπαιθρίων Χώρων
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: ………………….
ΤΙΤΛΟΣ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ»
ΑΡ. ΜΕΛ. :67/2017

Τ.Κ. : 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΠΛΗΡ : ΣΟΦ. ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 213 20.25.830
FAX : 210 93.55.681
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΑΜΕΑ»
ΠΟΣΟΥ : …………….€ + ……………..€ (Φ.Π.Α. 24%) = ……………….. €
Στην Νέα Σµύρνη σήµερα ….η του µηνός ………… του έτους ∆ύο Χιλιάδες ∆εκαεπτά (2017) ηµέρα
…………, οι κάτωθι υπογράφοντες :
α. ο ∆ήµαρχος Νέας Σµύρνης, κος Σταύρος Τζουλάκης ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου και
β. ο κ. …………….. νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………….. µε έδρα στο Νοµό …………….,
οδός: ………………………. και ΑΦΜ ………………………-∆ΟΥ: …………………., κάτοχος του
υπ.αριθµ………………….. ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω
:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ∆ήµαρχος κος Σταύρος Τζουλάκης, έχοντας υπ' όψιν :
1. τις νοµοθετικές διατάξεις :
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
2. την υπ' αρ. 67/2017 µελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του ∆ήµου και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ» (κωδ. ονοµατολογίας: CPV 37535200-9 «Εξοπλισµός Παιδικής
Χαράς»)
3. την από ………….. ηλεκτρονικά κατατεθειµένη προσφορά της δεύτερης των συµβαλλοµένων προς την
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
4. την υπ’ αριθµ …………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Κατακύρωσης των Πρακτικών και
γνωµοδότησης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ» µε την οποία κηρύσσετε µειοδότης η εταιρεία ……………………………………………
αναθέτει
στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία ……………………………………… την εκτέλεση της προµήθεια µε
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ» στην οποία αναδείχθηκε τελικός µειοδότης,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παραπάνω και τις ισχύουσες νοµοθετικές και λοιπές διατάξεις και σύµφωνα µε την
από ……………… τεχνική και οικονοµική προσφορά που κατέθεσε για ποσό #.....................# € πλέον Φ.Π.Α.
24% .
Η παρούσα σύµβαση δεν ενεχυριάζεται, ούτε εκχωρείται.
Η προµήθεια περιλαµβάνεται στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Ν. Σµύρνης έτους 2017 µε Κ.Α.: 35.7135.0003
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 67/2017 µελέτη της Τ.Υ. και τις
ισχύουσες, ανωτέρω αναφερόµενες, νοµοθετικές διατάξεις καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και υποδείξεις
της Υπηρεσίας. Οι όροι διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές την µελέτης αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της
παρούσας σύµβασης.
Ο χρόνος παράδοσης δηλαδή η προµήθεια και η εγκατάσταση του υπό προµήθεια εξοπλισµού και η παράδοση
ολόκληρου του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την υπογραφή της
παρούσας Σύµβασης.
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα
σηµεία που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται
σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόµου.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, στους χώρους που υποδείχθηκαν,
παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, αποπληρωθεί το συµβατικό τίµηµα και
εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν
οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προµηθευτής οφείλει επίσης να λάβει όλα τα απαιτούµενα προστατευτικά µέτρα, όσα απαιτούνται ανά
περίπτωση, για τους εργαζόµενους και τους διερχόµενους, άνευ ουδεµίας αποζηµιώσεως, όντας απολύτως και
αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση αστικής ή ποινικής διαδικασίας από βλάβη διερχόµενου
πολίτη κ.λ.π..
Ο ανάδοχος µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ο εν λόγω
τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
Κατά την υπογραφή του παρόντος προσκοµίσθηκε η υπ' αρ. ………………………. του
……………………………………….εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.1 των Όρων ∆ιακήρυξης, που
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού #....................# Ευρώ. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύµβασης και να έχει ισχύ
τουλάχιστον δύο µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6.1 των όρων
διακήρυξης.
Η δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία …………………………………………….., ως προµηθευτής της
ανωτέρω προµήθειας, έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας σύµβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα εκ των οποίων ένα παρέλαβε ο προµηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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