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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2018
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

--------------------------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
Τ. Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
---------------------------------------Πληροφορίες: Ιωάννης Τόλιος
Τηλέφωνο:
213 2025912
Fax:
210 9353047
eMail:
itolios@0149.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».

Συνολικός προϋπολογισμός

59.999,00 (δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.)

(με δυνατότητα προαίρεσης)
-

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STAVROS
TZOULAKIS
Ημερομηνία:
2018.04.05
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Δαπάνης: 55.760,00 €
Προαίρεση: 4.239,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
____________________________________________________________________________________
Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νέα Σμύρνη, 02-04-2018
Δ/νση ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
Αρ.Πρωτ.: 8764
Αρμόδιος: KΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΔΑ: 9ΩΝΜΩΚ3-Π0Θ
Ταχ.Δ/νση: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, 171 21
Τηλ:
: 2132025903-7
FAX: : 2109353047
Email : kostoulaa@neasmyrni.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Τεύχος του Διαγωνισμού
και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 € με δυνατότητα προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2018
μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Τμήματος Προμηθειών, την υπ’ αριθ 131/2018 AOE που αφορά την
έγκριση των όρων και της μελέτης καθώς και την υπ’ αριθ 56/2018 ΑΟΕ που αφορά

την σύνταξη

τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη, του έτους 2018 και ώρα από 10:0010:30 (ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη, 4ος Όροφος. Οι προσφορές θα
κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 4ος όροφος προς την αρμόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης Διαγωνισμών.
Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και όσοι
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τους εγκεκριμένους Όρους
Διακήρυξης.
Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και τυχόν επαναληπτικής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου (http://www.neasmyrni.gr/).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 10η της 21-03-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 10η Συνεδρίαση της 21-03-2018 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 131/2018
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών, Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, της υπαρ. 4/2018
µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών – Τµ. Προµηθειών, για την υπηρεσία µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών
µέσων».
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 21-03-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ 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. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΠΑΝΤΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 7207/16-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώµατος κ. Τσαµασίρου Ρουµπίνη και τα τακτικά µέλη κ.κ. Τσουράκης Κων/νος και Καστόρης
Θεόδωρος απουσίαζαν λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκαν.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1ου έκτακτου
θέµατος εκτός της ηµερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουµε τους όρους διακήρυξης και την υπ’ αριθ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών – Τµ. Προµηθειών για
την υπηρεσία µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» και παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο Σώµα να πάρει
απόφαση για:
Την έγκριση των όρων διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτης
της ∆/νσης Οικονοµικών - Τµήµα Προµηθειών για την υπηρεσία µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-∆ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
•
τις διατάξεις του άρ. 103 του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
•
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
•
την υπαρ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών - Τµήµατος Προµηθειών
•
τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το συνηµµένο σχέδιο των όρων διακήρυξης
µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει οµόφωνα:
α. το έκτακτο και επείγον του θέµατος και τη συζήτησή του ως θέµα ηµερήσιας διάταξης µε αριθµό 1α΄
β. την υπαρ. 4/2018 παρακάτω µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών – Τµ. Προµηθειών που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο
«Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων», συνολικού προϋπολογισµού #59.999,00# ευρώ.
Συνολικός προϋπολογισµός
59.999,00 (δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.)
(µε δυνατότητα προαίρεσης)

-

∆απάνης: 55.760,00 €
Προαίρεση: 4.239,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ασφάλιση όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης,
που θα προκύψουν για ένα έτος. Η ασφάλιση των οχηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του
Ν.3643/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας περί ασφάλισης
αυτών µετά από Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά µόνο βάσει της τιµής στο σύνολο των ασφαλειών.
Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις και είναι
σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Τα προς ασφάλιση οχήµατα καθώς και το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων ανά όχηµα αναφέρονται στον
προϋπολογισµό της µελέτης.
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, µε την δυνατότητα προαίρεσης, εκτιµάται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ # 59.999,00 € # και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6253.0001 του οικονοµικού έτους 2018
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Στις ασφαλιστικές καλύψεις περιλαµβάνονται όλες οι υποχρεωτικές από την ισχύουσα νοµοθεσία ασφαλιστικές καλύψεις
καθώς επίσης και πρόσθετες καλύψεις για κάθε όχηµα, ανάλογα µε το τύπο του οχήµατος, όπως αναλύεται παρακάτω:
Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ:
Ζητούµενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη µε κάλυψη υλικών ζηµιών και σωµατικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 3.000€)
Προσωπικό ατύχηµα οδηγού (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζηµίας από ανασφάλιστο όχηµα (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 100.000€)
Οδική βοήθεια 3
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ) - ΣΑΡΩΘΡΑ:
Ζητούµενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη µε κάλυψη υλικών ζηµιών και σωµατικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 3.000€)
Προσωπικό ατύχηµα οδηγού (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζηµίας από ανασφάλιστο όχηµα (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 100.000€)
Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Ζητούµενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη µε κάλυψη υλικών ζηµιών και σωµατικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 3.000€)
Προσωπικό ατύχηµα οδηγού (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζηµίας από ανασφάλιστο όχηµα (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 100.000€)
∆. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
Ζητούµενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη µε κάλυψη υλικών ζηµιών και σωµατικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 6.500€)
Προσωπικό ατύχηµα οδηγού (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζηµίας από ανασφάλιστο όχηµα (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 100.000€)
Οδική βοήθεια 3
Ε. ∆ΙΚΥΚΛΑ:
Ζητούµενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη µε κάλυψη υλικών ζηµιών και σωµατικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Θα καλύπτεται το Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής (Σ.Α.Π.- Φιλικός ∆ιακανονισµός) για το σύνολο των ασφαλιζόµενων
οχηµάτων.
1
Η ασφάλιση πυρός, Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και Φυσικά φαινόµενα, αφορούν στην τρέχουσα
εµπορική αξία των οχηµάτων προς ασφάλιση.
2
Η θραύση κρυστάλλων ζητείται χωρίς απαλλαγή σε όλες τις περιπτώσεις, γίνεται δεκτός όρος συνεργαζόµενου συνεργείου.
3
Η οδική βοήθεια αφορά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και έως 26 τόνους, έως συνολικά τρεις µεταφορές ετησίως.
Σε όλες τις κατηγορίες οχηµάτων θα δοθεί αστική ευθύνη εντός κλειστών φυλασσόµενων χώρων, µε ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο αντίστοιχο µε αυτό που ισχύει στην υποχρεωτική από το νόµο κάλυψη αστικής ευθύνης,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των χώρων συγκέντρωσης οχηµάτων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Επισηµαίνεται ότι το σύνολο σχεδόν των οχηµάτων σταθµεύουν στο κεντρικό αµαξοστάσιο στην οδό Ολυµπίου και
Σωκράτους στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ν. Σµύρνης (απορριµµατοφόρα, φορτηγά µηχανήµατα έργου και γενικά όλα τα
µεγάλου µεγέθους οχήµατα).
Επίσης, στις παρακάτω κατηγορίες οχηµάτων/µηχανηµάτων θα υπολογιστεί και αστική ευθύνη για την λειτουργία τους ως
εργαλείο:
• Μηχανήµατα έργου, φορτωτές, εκσκαφείς, καλαθοφόρα: αστική ευθύνη για την λειτουργία τους ως εργαλείο σωµατικές
βλάβες ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 1.000.000€, υλικές ζηµιές ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 1.000.000€
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• Απορριµµατοφόρα, Φορτηγά µε ανατροπή, Φορτηγά µε γερανό αυτοφόρτωσης, Βυτιοφόρα νερού, πλυντήρια κάδων :
αστική ευθύνη για την λειτουργία τους ως εργαλείο σωµατικές βλάβες ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 1.000.000€, υλικές
ζηµιές ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 1.000.000€.
Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης διατηρεί το δικαίωµα να µην ασφαλίσει το σύνολο των οχηµάτων που αναφέρονται στον κατάλογο
αυτοκινήτων – οχηµάτων.
Επίσης, ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης µπορεί ανά πάσα στιγµή να διακόψει την ασφάλιση ενός οχήµατος, σε αυτήν την περίπτωση
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης µπορεί κατά την διάρκεια της σύµβασης να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήµατα που θα
προστεθούν στον στόλο του. Τα νέα αυτά οχήµατα θα ασφαλίζονται για καλύψεις στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧ. & ΣΥΝΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΑΡ.
ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΤΟΣ 1ης
ΦΟΡΟΛΟΓΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΚΗ ΙΣΧΥΣ
Υ
ΑΣ

ΜΕΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ

AZI 9152

∆ΙΤΡΟΧΟ

IPZ 0218
XXZ100
XXZ200
XXZ300
ΙΥΝ 047
ΙΥΝ 048
ΙΥΝ 049
KHH 1660
KHH 1661
KHY 5549
ΚΗΗ 3288
ΚΗΗ3296
ΜΕ 82587
ΚΗΗ 1695
KHH 1747

TAIWAN
GOLDEN BEE
∆ΙΚΥΚΛΟ
THAI HONDA
∆ΙΚΥΚΛΟ
ΥΑΜΑΗΑ
∆ΙΚΥΚΛΟ
ΥΑΜΑΗΑ
∆ΙΚΥΚΛΟ
ΥΑΜΑΗΑ
∆ΙΚΥΚΛΟ
KWANG YANG
∆ΙΚΥΚΛΟ
KWANG YANG
∆ΙΚΥΚΛΟ
KWANG YANG
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
FORD
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
FORD
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
HYUNDAI
MOTOR C
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
NISSAN
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
FORD
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES –
ΒΕΝΖ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – KARSAN
ΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – G. AUWARTER
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

KHH 4361

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

G. AUWARTER

KHY 5712

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5
ΡΥΜΟΥΛΚΟΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜ
ΕΝΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ 2
ΣΑΡΩΘΡΟ 3

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΚΗΗ 5211

ΜΕ 133952
ME 85251
Αρ. πλαισιου
Ν1839986
ME 112800
ΜΕ 131962
KHO 4276
ΚΗΗ6228

KHH 1820

KHH 4799

ΣΑΡΩΘΡΟ 6
ΣΑΡΩΘΡΟ 8

MERCEDES –
ΒΕΝΖ
RAVO
DULEVO
NILFISK –
ADVANCE
HAKO
NILFISK –
ADVANCE
MERCEDES
IVECO SPA

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
IVECO SPA
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ISUZU
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΜΕΝ
Α ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΗΞΗΣ
Ο ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30/7/2018
30/7/2019
80,00 €

2003

49cc

∆ΙΚΥΚΛΟ

2003
2008
2008
2008
2005
2005
2005
2008
2008
2003

2
2
2
2
3
3
3
10
10
11

∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ
ΕΙΧ
ΕΙΧ
ΕΙΧ

30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019

130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
300,00 €
300,00 €
310,00 €

2012
2015
2004

8
7
140

ΕΙΧ
ΕΙΧ
7,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019

300,00 €
300,00 €
520,00 €

2016

93

4,6 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

1.450,00 €

2001, 2008 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
2002, 2009 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
1996

38

11 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.530,00 €

38

12,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

27

9 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

2004 (2010
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α)
2016
2005
2005

96

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.450,00 €

160
102
3

6,05 TONOI
12,3 ΤΟΝΟΙ
1,4 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018
30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019

1.200,00 €
500,00 €
400,00 €

2009
2015

45
2

1,8 ΤΟΝΟΙ
1,4 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019

500,00 €
400,00 €

1994
2015

57
18

19 ΤΟΝΟΙ
7 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019

1.080,00 €
800,00 €

2007

35

15,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.400,00 €

2010

31

7,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.400,00 €

5
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KHY 5622

KHY 5684

KHY 5798

KHY 5799

KHΥ 5598

ΚΗΗ 1722

ΚΗΗ 1805

ΚΗΗ 1806

ΚΗΗ 6152

ΚΗΗ 6204

ΚΗΟ 3651

KHΟ 4291
KHI 6644

KHΗ 4365

ΚΗΗ 5737

KHY 5800

KHY 5617

KHY 5643

KHY 5756

KHY 5795

KHY 5691

ΚΗΗ 6194

ΜΕ 85252
KHH7654

YMH0290

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
AΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑ∆ΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
KΑ∆ΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ

DAIMLER
CHRYSL

2001

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2003

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

DAIMLER
CHRYSL

2000

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.450,00 €

DAIMLER
CHRYSL

2000

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.400,00 €

RENAULT

2004

37

16 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.400,00 €

DENNIS

2008

43

18,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2008

41

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.550,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2008

41

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.550,00 €

DAIMLER
CHRYSL

2005

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

DAIMLERMERCEDES

1997

14

16 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.500,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

1992

34

16 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.400,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ
ISUZU

1995

36

8,6 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

900,00 €

2004

18

5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

700,00 €

PEUGEOT

2009

30/7/2018

30/7/2019

300,00 €

NISSAN

2012

11

2 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

500,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2000

72

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

950,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2001

96

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.900,00 €

MAZDA

2002

14

3,1 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

550,00 €

FORD WERKE
AG 0703

2014

29

2,6 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

700,00 €

TOYOTA

2000

18

2,75 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

500,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2003

72

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.300,00 €

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2013

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1.400,00 €

CATERPILLAR
CONTRUCK
MECHAN

2005
2017

74
40

3,4 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019

600,00 €
1.400,00 €

ΥΑΜΑΗΑ

1993

5

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

140,00 €

10 1,6 ΤΟΝΟΙ

6
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YMH0291
KHH7643

ΚΗΗ5575
KHH1576
Αρ. πλαισιου
222208

∆ΙΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΣΤΙΚΟ Α-5
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΣΤΙΚΟ Α-5
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

ΥΑΜΑΗΑ
MERCEDESBENZ

1993
2017

5
77

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018
30/7/2018

30/7/2019
30/7/2019

140,00 €
2.200,00 €

ΤΕΜSA

2018

40

14,4 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

2.450,00 €

ΤΕΜSA

2018

40

14,4 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

2.450,00 €

DAIMLER
CHRYSL

2018

54

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2.300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

γ. τους όρους διακήρυξης της ανωτέρω υπηρεσίας, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

7

55.760,00 €
4.239,00 €
59.999,00 €

18PROC002918688 2018-04-05
Περιεχόµενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ............................................................................................................................................................. 8
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................... 9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ...................................................................................................................... 9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ....................................................................................................... 9
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................... 9
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................................................................................... 10
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................ 10
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................................. 10
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ...................................................................................... 11

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................................ 11
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ................................................................................................................................... 11
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης................................................................................................................................ 11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης ................................................................................. 11
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων ................................................................................................................................ 11
2.1.4 Γλώσσα ....................................................................................................................................................... 11
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 11
2.2
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................... 12
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής.................................................................................................................................. 12
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής .................................................................................................................................... 12
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού ...................................................................................................................................... 12
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας........................................................................... 14
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ............................................................................................ 14
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα ......................................................................................................... 15
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ............................................... 15
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 15
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ....................................................................................................... 15
2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών................................................................. 15
2.2.9.2
Αποδεικτικά µέσα .............................................................................................................................. 15
2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ....................................................................................................................................... 18
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ...................................................................................................................................... 18
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................... 18
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ............................................................................................................. 18
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .................................................................................................. 18
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» ............................................... 18
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών
19
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ................................................................................................................... 19
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών...................................................................................................................... 19

3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................... 19
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................................. 20
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών ........................................................................................................................... 20
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών .............................................................................................................................. 20
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ................................................................................................................................................................... 20
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................ 21
3.4
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ....................................................................................................................................................... 21
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ................................................................................................................................. 21

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................ 21
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ......................................................................................... 21
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................... 22
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................... 22
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ................................................................................................................................................. 22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .......................................................................................... 22
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................ 22

8

18PROC002918688 2018-04-05
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 22

5.

5.1
5.2
5.3

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ......................................................................................................................................... 22
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .................................................................................. 23
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ................................................ 23

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ............................................................................................................................ 23

6.

6.1
6.2
6.3
6.4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................. 23
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................... 24
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................ 24
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ................................................................................................... 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .......................................................................................................................................................... 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)........................................................... 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ...................................................................................... 31
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία
∆ήµος Νέας Σµύρνης
Ταχυδροµική διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 14,
Πόλη
Αθήνα
Ταχυδροµικός Κωδικός
17121
Τηλέφωνο
213 20 25 850
Φαξ
210 93 53 047
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
itolios@neasmyrni.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες
Ιωάννης Τόλιος
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
http://www.neasmyrni.gov.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ΗΜΟΣ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτοµέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες».
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση: http://www.neasmyrni.gr
1.2
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (άρθρο 117 του ν. 4412/16).
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ίδιοι πόροι:
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.6253.0001.
1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η υπηρεσία µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά µόνο βάση τιµής.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων
(CPV) : 66514110-0
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.760,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 0 % (δεν υπόκεινται
σε Φ.Π.Α.)
∆ικαίωµα προαίρεσης:
4.239,00 €
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στην υπ’ αριθ. 4/2018 της
∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών, η οποία είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, µόνο βάσει τιµής

9

18PROC002918688 2018-04-05
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 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»
•
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.
Τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα.
•
Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 2305/22/01/2017 Πρωτογενές αίτηµα το οποίo αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε
Α∆ΑΜ: 18REQ002570411
•
Την υπ’ αριθ. 56/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί Σύνταξη Τεκµηριωµένου Αιτήµατος ποσού #
59.999,20 € #, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» σε βάρος του
Κ.Α.Ε. 20.6253.0001 οικονοµικού έτους 2018.
•
Την υπ’ αριθ. ΑΑΥΣΜΒ 130 – 12/2/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης
•
Την υπ’ αριθ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών
•
1.5
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .........
.
1.6
∆ηµοσιότητα
Α.
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του
ν. 4412/2016.
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 ιστοθέση της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση:
http://www.neasmyrni.gr στη διαδροµή : Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Τµήµα Προµηθειών.
Β.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προµηθευτή, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε.
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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,
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 παρούσα ∆ιακήρυξη.
2.
η µε αρ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών.
3.
το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
4.
το Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
2.1.2
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Στην ιστοθέση της Αναθέτουσας Αρχής (www.neasmyrni.gr) είναι διαθέσιµα όλα τα συµβατικά τεύχη της παρούσας.
2.1.3
Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Στo τηλέφωνο 213 20 25 902 Τµήµα Προµηθειών Κος Ιωάννης Τόλιος.
2.1.4
Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις 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, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί
να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα
µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, 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 της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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:
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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, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
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.
Ο ∆ήµος µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση.
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. ∆εν απαιτείται.
2.2.3
Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (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),
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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 αµετάκλητη
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 στον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο 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
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω
επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν
είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις
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,
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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
2.2.9.2 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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα 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.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς
εθνικός λόγος αποκλεισµού).
2.2.3.6. 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
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα
µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4
Καταλληλότητα 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
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
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(α) H οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης και οι εµπορικές της επιδόσεις.
(β) Οι ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων δηµοσιευµένων διαχειριστικών χρήσεων (στην
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας). Σε περίπτωση που ασκείται οικονοµική δραστηριότητα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων και πάντως µεγαλύτερη της µίας (1), τότε προσκοµίζονται ανάλογα δικαιολογητικά της αντίστοιχης χρονικής
περιόδου.
(γ) Ο µέσος όρος του ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσόν των
ογδόντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (85.000.000 €), µε σκοπό τη διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας
εκάστου προσφέροντα για την εκτέλεση της σύµβασης, ενόψει και της ιδιαιτερότητας των κινδύνων της εν λόγω
υπηρεσία.
2.2.6
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί
φορείς απαιτείται:
για τα τρία (3) τελευταία έτη 2017 - 2016 – 2015 το σύνολο των ασφαλίστρων να αφορούν παρεµφερείς καλύψεις και να
είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του παρόντος προϋπολογισµού.
2.2.7
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
∆εν απαιτείται
2.2.8
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την
απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων .
2.2.9
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016),
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
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 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη
διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
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υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί
φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. 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 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας .
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν
προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του
οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας
και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο
µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι
οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και
ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση,
σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι
αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα
υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» .και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής
δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων δηµοσιευµένων διαχειριστικών
χρήσεων . Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν Βεβαιώσεις
Καλής Εκτέλεσης από τις Αναθέτουσες Αρχές συνολικά, δηλαδή οι Βεβαιώσεις µπορούν να αφορούν και µόνο το έτος
2017 εφόσον καλύπτεται το πενταπλάσιο του προϋπολογισµού ή µόνο το έτος 2016.
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν (δεν απαιτείται).
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι
νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016,
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών
φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

17

18PROC002918688 2018-04-05
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3
Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: βάσει τιµής.
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: µόνο βάσει τιµής.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.
Η λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2.
Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Νέας Σµύρνης
3.
Ο τίτλος της σύµβασης: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης. (υπ’ αρ.
4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών
4.
Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών) ……/………./2018 ηµέρα
……………………… και ώρα……… πµ. έως ……………. πµ.
5.
Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση)
Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους:
1.
«Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει: τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και την τεχνική προσφορά σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, την υπ’ αριθ. 4/2018 µελέτη της
∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών και τις σχετικές µε αυτή διατάξεις και νόµους.
2.
«Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονοµική προσφορά, συνταγµένη σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, στην υπ’ αριθ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα
Προµηθειών και τις σχετικές µε αυτή διατάξεις και νόµους.
Οι ως άνω φάκελοι, θα περιέχουν την αντίστοιχη προσφορά και σε ψηφιακό µέσο (dvd ή cd ή usb memory stick).
Οι δύο (2) σφραγισµένοι υποφάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
(προσφορά, επωνυµία, τίτλος της σύµβασης κλπ).
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του
ν. 4412/2016).
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως
(άρθρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016).
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016).
Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτοµάτως ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και ότι έχει λάβει
γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηµατίσει πλήρη εικόνα για το είδος της προµήθειας.
Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλµατα κλπ. δεν απορρίπτονται,
εάν κατά την κρίση της επιτροπής, κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4 του ν. 4412/2016).
2.4.3
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc ή docx, στη ιστοθέση του ∆ήµου και
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης
(Παράρτηµα Ι),
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα
που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’
αριθ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται..
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Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, επιπλέον θα περιλαµβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αρµοδίως υπογεγραµµένη, όπου ο οικονοµικός φορέας θα
δηλώνει ότι:
1.
Έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, τους
οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι η υπηρεσία που θα προσφέρει θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών.
2.
Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του ∆ήµου Νέας Σµύρνης περί µαταίωσης,
ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού.
3.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ισχύει για διάστηµα 12 µηνών.
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 όπως ορίζεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ της διακήρυξης.
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
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 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 12 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 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.
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3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1
Αποσφράγιση προσφορών
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των συµµετεχόντων ή των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια ο φάκελος των «δικαιολογητικών συµµετοχής τεχνικής προσφοράς», µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο.
Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και φυλάσσεται, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή.
3.1.2
Αξιολόγηση προσφορών
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση του ΤΕΥ∆ και της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους
των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές µε
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.
Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή του
διαγωνισµού.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Σηµειώνεται ότι, η αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» και του φακέλου
«οικονοµική προσφορά» µπορεί να γίνει σε µια δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ. 4
του ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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 Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση 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 πρόσκληση στον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10)
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
2.2.8.2 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 -2.2.8 αυτής.
Αν µετά την 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.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
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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 της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής 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 του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης.
3.3
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
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) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία
που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4
Ενστάσεις
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο
221 του ν. 4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη
της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.5
Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
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 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.
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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.
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
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄.
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
τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. 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 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α)
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον,
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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 της καθ’
ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α.
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 : .

22

18PROC002918688 2018-04-05
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία,
5.2
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας
συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής
διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση
της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια
και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.3
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 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 προβλεπόµενου στην
περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1
Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία
Καθαριότητας η οποία και θα εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της
αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο
έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί
τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης.
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6.2
∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από 30-07-2018 και λήγει την 30-07-2019.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς
της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην υπ’ αριθ.
4/2018 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους
της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών
της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι
προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
6.4
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή µε έκπτωση επί της συµβατικής
αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλες, που να
είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ : 6211
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σµύρνη, 17121
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Τόλιος
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- Τηλέφωνο: [213 2025912]
- Ηλ. ταχυδροµείο: itolios@neasmyrni.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: http://www.neasmyrni.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος: Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 6211
- Η σύµβαση αναφέρεται σε: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Μελέτης 4/2017
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν [……]
υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία
επιχείρηση;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων
ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
α) [……]
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
επίσηµο κατάλογο:
εγγράφων):[……][……][……][……]
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα γ) [……]
κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν
στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ δ) [] Ναι [] Όχι
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα
της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει
βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ε) [] Ναι [] Όχι
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης [] Ναι [] Όχι
δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή α) [……]
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας β) [……]
σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
γ) [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης [……]
εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την [……]
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων []Ναι []Όχι
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος
V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε
να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς
φορείς.
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
11 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
12 δωροδοκία
13 απάτη
14 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
15
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
16 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον
λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Απάντηση:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλιση, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
α)[……]·
α)[……]·
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
β)[……]
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
β)[……]
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης -[] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον -[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
-[……]·
αποκλεισµού:
-[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
-[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις δ) [] Ναι [] Όχι
γ.2)[……]·
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
που
οφείλει Εάν ναι, να αναφερθούν δ) [] Ναι [] Όχι
συµπεριλαµβανόµενων
κατά
περίπτωση,
των λεπτοµερείς
Εάν ναι, να αναφερθούν
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος πληροφορίες
λεπτοµερείς πληροφορίες
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;
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18PROC002918688 2018-04-05

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

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

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής του στη
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα […]
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασής; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οικονοµικός
φορέας
µέλος
συγκεκριµένου δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει [ …] [] Ναι [] Όχι
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Απάντηση:

Ο µέσος όρος του ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων
για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται το
ποσόν των ογδόντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ
(85.000.000 €), µε σκοπό τη διασφάλιση της
χρηµατοοικονοµικής
δυνατότητας
εκάστου
προσφέροντα για την εκτέλεση της σύµβασης,
ενόψει και της ιδιαιτερότητας των κινδύνων της εν
λόγω υπηρεσία.

έτος:
[……..…]
ίδια
[…………………..…]€
έτος:
[……..…]
ίδια
[…………………..…]€
έτος:
[……..…]
ίδια
[…………………..…]€
Μέσος όρος:……………………….. €

κεφάλαια:
κεφάλαια:
κεφάλαια:

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνο όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:
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1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, για τα τρία (3)
τελευταία έτη 2017 - 2016 – 2015 το σύνολο των
ασφαλίστρων να αφορούν παρεµφερείς καλύψεις
και να είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του παρόντος
προϋπολογισµού.

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφ ποσά
Ηµ/νίες
παραλήπτες
ή

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει [....……]
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τις
οµάδες/τµήµατα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα [] Ναι [] Όχι
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να [] Ναι [] Όχι
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
πιστοποιητικά γνησιότητας.
[……][……][……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη [….............................................]
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡ.
A/A
ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ

ΤΥΠΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1

AZI 9152

∆ΙΤΡΟΧΟ

2

IPZ 0218

∆ΙΚΥΚΛΟ

3

XXZ100

4

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σ
TAIWAN
GOLDEN BEE

ΕΤΟΣ 1ης
ΚΥΚΛΟΦ
ΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ

ΜΕΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ

2003

49cc

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

THAI HONDA

2003

2

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΥΑΜΑΗΑ

2008

2

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

XXZ200

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΥΑΜΑΗΑ

2008

2

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

5

XXZ300

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΥΑΜΑΗΑ

2008

2

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

6

ΙΥΝ 047

∆ΙΚΥΚΛΟ

KWANG YANG

2005

3

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

7

ΙΥΝ 048

∆ΙΚΥΚΛΟ

KWANG YANG

2005

3

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

8

ΙΥΝ 049

∆ΙΚΥΚΛΟ

KWANG YANG

2005

3

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

9

KHH 1660

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD

2008

10

ΕΙΧ

30/7/2018

30/7/2019

10

KHH 1661

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD

2008

10

ΕΙΧ

30/7/2018

30/7/2019

2003

11

ΕΙΧ

30/7/2018

30/7/2019

11

KHY 5549

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

HYUNDAI
MOTOR C

12

ΚΗΗ 3288

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN

2012

8

ΕΙΧ

30/7/2018

30/7/2019

13

ΚΗΗ3296

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD

2015

7

ΕΙΧ

30/7/2018

30/7/2019

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2004

140

7,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2016

93

4,6 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

38

11 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

38

12,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

14

ΜΕ 82587

15

ΚΗΗ 1695

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ

KARSAN

2001, 2008 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
2002, 2009 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

16

KHH 1747

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

G. AUWARTER

17

KHH 4361

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

G. AUWARTER

18

KHY 5712

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

1996

27

9 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

MERCEDES –
ΒΕΝΖ

2004 (2010
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α)

96

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

ΣΑΡΩΘΡΟ

RAVO

2016

160

6,05 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

ΣΑΡΩΘΡΟ 2

DULEVO

2005

102

12,3 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

ΣΑΡΩΘΡΟ 3

NILFISK –
ADVANCE

2005

3

1,4 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2009

45

1,8 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

19

ΚΗΗ 5211

20 ΜΕ 133952
21
22

ME 85251
Αρ.
πλαισίου
Ν1839986

ΡΥΜΟΥΛΚΟΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

23 ME 112800

ΣΑΡΩΘΡΟ 6

24 ΜΕ 131962

ΣΑΡΩΘΡΟ 8

NILFISK –
ADVANCE

2015

2

1,4 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

25

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ

MERCEDES

1994

57

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

IVECO SPA

2015

18

7 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

IVECO SPA

2007

35

15,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

ISUZU

2010

31

7,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2001

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2003

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2000

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2000

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

RENAULT

2004

37

16 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

DENNIS

2008

43

18,5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

KHO 4276

26

ΚΗΗ6228

27

KHH 1820

28

KHH 4799

29

KHY 5622

30

KHY 5684

31

KHY 5798

32

KHY 5799

33

KHΥ 5598

34

ΚΗΗ 1722

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

HAKO

DAIMLER
CHRYSL
MERCEDES –
ΒΕΝΖ
DAIMLER
CHRYSL
DAIMLER
CHRYSL

31

ΣΥΝΟ
ΛΟ

18PROC002918688 2018-04-05
35

ΚΗΗ 1805

36

ΚΗΗ 1806

37

ΚΗΗ 6152

38

ΚΗΗ 6204

39

ΚΗΟ 3651

40

KHΟ 4291

41

KHI 6644

42

KHΗ 4365

43

ΚΗΗ 5737

44

KHY 5800

45

KHY 5617

46

KHY 5643

47

KHY 5756

48

KHY 5795

49

KHY 5691

50

ΚΗΗ 6194

51

ΜΕ 85252

52

KHH7654

53

YMH0290

54

YMH0291

55

KHH7643

56

ΚΗΗ5575

57

KHH1576

58

Αρ.
πλαισίου
222208

ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΒΕΝΖ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΒΕΝΖ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
DAIMLER
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
CHRYSL
ΦΟΡΤΗΓΟ –
DAIMLERΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΒΕΝΖ
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES –
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
ΒΕΝΖ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ISUZU
AΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
PEUGEOT
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
NISSAN
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΕΝΖ
ΚΑ∆ΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΕΝΖ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
MAZDA
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
FORD WERKE
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
AG 0703
ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
TOYOTA
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΗ
ΒΕΝΖ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ –
MERCEDES –
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΒΕΝΖ
KΑ∆ΩΝ

2008

41

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2008

41

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2005

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1997

14

16 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1992

34

16 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

1995

36

8,6 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2004

18

5 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2009

10

1,6 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2012

11

2 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2000

72

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2001

96

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2002

14

3,1 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2014

29

2,6 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2000

18

2,75 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2003

72

26 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

2013

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

CATERPILLAR

2005

74

3,4 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

CONTRUCK
MECHAN

2017

40

30/7/2018

30/7/2019

ΥΑΜΑΗΑ

1993

5

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

∆ΙΚΥΚΛΟ

ΥΑΜΑΗΑ

1993

5

∆ΙΚΥΚΛΟ

30/7/2018

30/7/2019

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟ
Α-5
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟ
Α-5

MERCEDESBENZ

2017

77

30/7/2018

30/7/2019

ΤΕΜSA

2018

40

14,4 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

ΤΕΜSA

2018

40

14,4 TONOI

30/7/2018

30/7/2019

DAIMLER
CHRYSL

2018

54

19 ΤΟΝΟΙ

30/7/2018

30/7/2019

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
∆ΙΚΥΚΛΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σµύρνη 22-03-2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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