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δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόό χόυ για την κατασκευηό τόυ εό ργόυ:
Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η

Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ

Χ Α Ρ Α Σ

Χ Ω Ρ Α Φ Α Κ Ι Ω Ν

Εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α.),
πόυ θα διεξαχθειό συό μφωνα με α) τις διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όό ρόυς της
παρόυό σας και
καλεί
τόυς ενδιαφερόό μενόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός να υπόβαό λόυν πρόσφόραό για την αναό δειξη αναδόό χόυ
κατασκευηό ς τόυ ως αό νω εό ργόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας v
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Αναθεό τόυσα αρχηό : Δηό μός Χανιόων
Οδόό ς
: Κυδωνιό ας 29
Ταχ.Κωδ.
: 73135
Τηλ.
: 28213-41682
Telefax
: 28213-41716
E-mail
: dimos@chania.gr
Πληρόφόριό ες:
: Κυριακηό Χατζηευαγγεό λόυ
Εργόδόό της ηό Κυό ριός τόυ Έργόυ: Δηό μός Χανιόων
Φόρεό ας κατασκευηό ς τόυ εό ργόυ: Δηό μός Χανιόων
Πρόιϋσταό μενη Αρχηό : Δημότικόό Συμβόυό λιό – Οικόνόμικηό Επιτρόπηό
Διευθυό νόυσα ηό Επιβλεό πόυσα Υπηρεσιόα :Διευό θυνση Τεχνικωόν Υπηρεσιωόν Δηό μόυ Χανιόων

Η δημόπρασιόα θα διενεργηθειό στην όδόό Γρηγόριό όυ Ε’ 50 & Κ. Σφακιαναό κη – στις 16-11-2017 απόό την
Διευό θυνση Τεχνικωόν Υπηρεσιωόν τόυ Δηό μόυ Χανιόων vi
1.6

Αρμόό διό Τεχνικόό Συμβόυό λιό :Τεχνικόό Συμβόυό λιό Δημόσιόων Έργων Περιφεό ρειας Κρηό της
Εφόό σόν όι ανωτεό ρω υπηρεσιόες μεταστεγασθόυό ν καταό τη διαό ρκεια της διαδικασιόας
αναό θεσης ηό εκτεό λεσης τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νται να δηλωόσόυν αό μεσα τα νεό α τόυς στόιχειό α
στόυς πρόσφεό ρόντες ηό στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν όι ανωτεό ρω υπηρεσιόες ηό /και τα απόφαινόό μενα όό ργανα τόυ Φόρεό α Κατασκευηό ς
καταργηθόυό ν, συγχωνευτόυό ν ηό με όπόιόνδηό πότε τρόό πό μεταβληθόυό ν καταό τη διαό ρκεια
της διαδικασιόας αναό θεσης ηό εκτεό λεσης τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νται να δηλωόσόυν αό μεσα και
εγγραό φως στόυς πρόσφεό ρόντες ηό στόν αναό δόχό τα στόιχειόα των υπηρεσιωόν ηό
απόφαινόό μενων όργαό νων, τα όπόιόα καταό τόν νόό μό απότελόυό ν καθόλικόό διαό δόχό των εν
λόό γω όργαό νων πόυ υπεισεό ρχόνται στα δικαιωόματα και υπόχρεωόσεις τόυς.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
2.1. Τα εό γγραφα της συό μβασης καταό την εό ννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016 για τόν παρόό ντα διαγωνισμόό ειόναι τα ακόό λόυθα :
α) η με αρ. 21 πρόκηό ρυξη συό μβασης όό πως δημόσιευό θηκε στό ΚΗΜΔΗΣvii
β) η παρόυό σα διακηό ρυξη,
γ) τό Τυπόπόιημεό νό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) τόυ αό ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
δ) τό εό ντυπό όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς,
ε) ό πρόυϋ πόλόγισμόό ς δημόπραό τησης,
στ) τό τιμόλόό γιό δημόπραό τησης,
ζ) η ειδικηό συγγραφηό υπόχρεωόσεων,
η) τα τευό χη συμπληρωματικωόν τεχνικωόν πρόδιαγραφωόν
θ) τό τευό χός τεχνικηό ς εό κθεσης,
ια) η τεχνικηό μελεό τη,
ιβ) τυχόό ν συμπληρωματικεό ς πληρόφόριόες και διευκρινιόσεις πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό την
αναθεό τόυσα αρχηό επιό όό λων των ανωτεό ρω
2.2 Πρόσφεό ρεται ελευό θερη, πληό ρης, αό μεση και δωρεαό ν ηλεκτρόνικηό πρόό σβαση στα εό γγραφα της
συό μβασης στην ιστόσελιό δα www.chania.gr . Ο ενδιαφερόό μενός μπόρειό να αναλαό βει με δαπαό νη
και επιμεό λειαό τόυ την αναπαραγωγηό . Οι ενδιαφερόό μενόι μπόρόυό ν ακόό μα, να λαό βόυν γνωόση των
εγγραό φων της συό μβασης στα γραφειό α της αναθεό τόυσας αρχηό ς καταό τις εργαό σιμες ημεό ρ ες και
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ωόρες. Μπόρόυό ν επιό σης να λαό βόυν αντιό γραφα αυτωό ν με δαπαό νες και φρόντιό δα τόυς.Οι
ενδιαφερόό μενόι μπόρόυό ν να παραλαό βόυν τα παραπαό νω στόιχειό α και ταχυδρόμικαό , εφόό σόν τα
ζητηό σόυν εό γκαιρα και εμβαό σόυν, κατόό πιν συνεννόό ησης με την αναθεό τόυσα αρχηό , και τη δαπαό νη
της ταχυδρόμικηό ς απόστόληό ς τόυς. Η αναθεό τόυσα αρχηό απόστεό λ λει τα ζητηθεό ντα στόιχειό α μεό σω
των Ελληνικωόν Ταχυδρόμειό ω ν ηό ιδιωτικωόν εταιρειωόν μεταφόραό ς αλληλόγραφιό ας και χωριό ς να
φεό ρει ευθυό νη για την εό γκαιρη αό φιξη τόυς στόν ενδιαφερόό μενό viii ix.
2.3 Εφόό σόν εό χόυν ζητηθειό εγκαιόρως, ηό τόι εό ως την Τριότη 14 Νόεμβριόόυxόι αναθεό τόυσες αρχεό ς
παρεό χόυν σε όό λόυς τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ συμμετεό χόυν στη διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης
συμπληρωματικεό ς πληρόφόριόες σχετικαό με τις πρόδιαγραφεό ς και όπόιαδηό πότε σχετικαό
δικαιόλόγητικαό , τό αργόό τερό στις 15/11/2017xi
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φαό κελόι των πρόσφόρωό ν υπόβαό λλόνται μεό σα στην πρόθεσμιό α τόυ αό ρθρόυ 18 ειό τε (α) με
καταό θεσηό τόυς στην Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό στην Διευό θυνση Τεχνικωόν Υπηρεσιωό ν τόυ Δηό μόυ
Χανιό ω ν – Γρηγόριό όυ Ε' 50 – Χανιαό ,ειό τ ε (β) με συστημεό νη επιστόληό πρός την αναθεό τόυσα αρχηό
ειό τε (γ) με καταό θεσηό τόυς στό πρωτόό κόλλό της αναθεό τόυσας αρχηό ς (Κυδωνιό ας 29 -Χανιαό 73135).
Σε περιό π τωση ταχυδρόμικηό ς απόστόληό ς ηό καταό θεσης στό πρωτόό κόλλό, όι φαό κελόι πρόσφόραό ς
γιό ν όνται δεκτόιό εφόό σόν εό χόυν πρωτόκόλληθειό στό πρωτόό κόλλό της αναθεό τόυσας αρχηό ς πόυ
διεξαό γει τόν διαγωνισμόό , τό αργόό τερό μεό χρι την ημερόμηνιό α και ωόρα τόυ διαγωνισμόυό , όό πως
όριό ζόνται στό αό ρθρό 18 της παρόυό σας. Η αναθεό τόυσα αρχηό δεν φεό ρει ευθυό νη για τυχόό ν ελλειό ψεις
τόυ περιεχόμεό ν όυ των πρόσφόρωό ν πόυ απόστεό λ λόνται ταχυδρόμικαό όυό τε για καθυστερηό σεις
στην αό φιξηό τόυς. Δεν θα παραληφθόυό ν φαό κελόι ηό αό λλα εό γγραφα απόό όπόιόδηό πότε ταχυδρόμικόό
καταό στημα, ακόό μα κι αν η αναθεό τ όυσα αρχηό ειδόπόιηθειό εγκαιό ρως.
3.2. Οι πρόσφόρεό ς υπόβαό λλόνται μεό σα σε σφραγισμεό νό φαό κελό (κυριόως φαό κελός), στόν όπόιόό πρεό πει
να αναγραό φόνται ευκρινωός τα ακόό λόυθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …...........
για το έργο : «Κ
Κ ΑΤ Α Σ Κ Ε Υ Η Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ
Χ Α ΡΑ Σ
Χ Ω ΡΑ Φ Α Κ Ι Ω Ν »
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Χανίων
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 16/11/2017xii
Ο κυριόως φαό κελός της πρόσφόραό ς συνόδευό εται απόό αιότηση υπόβόληό ς πρόσφόραό ς στό διαγωνισμόό , η
όπόιόα αναγραό φει τό διαγωνισμόό τόν όπόιόό αφόραό , τα στόιχειό α ταυτόό τητας τόυ πρόσφεό ρόντός
(μεμόνωμεό νόυ ηό εό νωσης), δηλαδηό επωνυμιόα (ηό όνόματεπωόνυμό φυσικόυό πρόσωόπόυ), απαραιότητα
στόιχειόα επικόινωνιόας (ταχυδρόμικηό διευό θυνση, αριθμόό τηλεφωόνόυ, fax, e-mail ).
3.3. Με την πρόσφόραό υπόβαό λλόνται τα ακόό λόυθα:
α) ξεχωριστόό ς σφραγισμεό νός φαό κελός, με την εό νδειξη «Δικαιόλόγητικαό Συμμετόχηό ς» καταό τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 και
β) ξεχωριστόό ς σφραγισμένος φαό κελός (κλεισμεό νός με τρόό πό πόυ δε μπόρειό να ανόιχθειό χωριός να
καταστειό τόυό τό αντιληπτόό επί ποινή αποκλεισμού), με την εό νδειξη «Οικόνόμικηό Πρόσφόραό », ό
όπόιό ός περιεό χει τα όικόνόμικαό στόιχειό α της πρόσφόραό ς, καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.3 της
παρόυό σας .
Οι δυό ό ως αό νω ξεχωριστόιό σφραγισμεό νόι φαό κελόι φεό ρόυν επιόσης τις ενδειόξεις τόυ κυριόως φακεό λόυ
της παρ. 2.
3.4. Πρόσφόρεό ς πόυ περιεό ρχόνται στην αναθεό τόυσα αρχηό με όπόιόδηό πότε τρόό πό πριν απόό την
ημερόμηνιόα υπόβόληό ς τόυ αό ρθρόυ 18 της παρόυό σας, δεν απόσφραγιόζόνται, αλλαό παραδιόδόνται στην
Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1 της παρόυό σας.
3.5. Για τυχόό ν πρόσφόρεό ς πόυ υπόβαό λλόνται εκπρόό θεσμα, xiii η Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό σημειωόνει στό
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πρακτικόό της την εκπρόό θεσμη υπόβόληό ( ημερόμηνιόα και ακριβηό ωόρα πόυ περιηό λθε η πρόσφόραό στην
κατόχηό της ηό πόυ παρεληό φθη η συστημεό νη επιστόληό απόό την αναθεό τόυσα αρχηό ηό πόυ κατατεό θηκε
στό πρωτόό κόλλό της αναθεό τόυσας αρχηό ς) και τις απόρριόπτει ως μη κανόνικεό ς. .
3.6. Οι πρόσφόρεό ς υπόγραό φόνται και μόνόγραό φόνται αναό φυό λλό απόό τόν όικόνόμικόό φόρεό α ηό , σε
περιόπτωση νόμικωόν πρόσωόπων, απόό τό νόό μιμό εκπρόό σωπό αυτωόν.
3.7. Η εό νωση όικόνόμικωόν φόρεό ων υπόβαό λλει κόινηό πρόσφόραό , η όπόιόα υπόγραό φεται υπόχρεωτικαό ,
ειότε απόό όό λόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ απότελόυό ν την εό νωση, ειότε απόό εκπρόό σωπόό τόυς
νόμιόμως εξόυσιόδότημεό νό. Στην πρόσφόραό απαραιτηό τως πρεό πει να πρόσδιόριόζεται η εό κταση και τό
ειόδός της συμμετόχηό ς τόυ (συμπεριλαμβανόμεό νης της κατανόμηό ς αμόιβηό ς μεταξυό τόυς) καό θε μεό λόυς
της εό νωσης, καθωός και ό εκπρόό σωπός/συντόνιστηό ς αυτηό ς. Ο πρόσδιόρισμόό ς αυτόό ς γιόνεται στό
Τυπόπόιημεό νό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις
4.1

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η εό ναρξη υπόβόληό ς των πρόσφόρωόν πόυ κατατιόθενται καταό την καταληκτικηό ημερόμηνιό α στην
Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό , σε δημόό σια συνεδριόαση, κηρυό σσεται απόό τόν Πρόό εδρό αυτηό ς, μισηό ωόρα πριν
απόό την ωόρα ληό ξης της πρόθεσμιό ας τόυ αό ρθρόυ 18 της παρόυό σας. Η παραλαβηό μπόρειό να συνεχισθειό
και μεταό την ωόρα ληό ξης, αν η υπόβόληό , πόυ εό χει εμπρόό θεσμα αρχιόσει, συνεχιόζεται χωριός διακόπηό λόό γω
τόυ πληό θόυς των πρόσελθόό ντων ενδιαφερόμεό νων όικόνόμικωόν φόρεό ων. Η ληό ξη της παραλαβηό ς
κηρυό σσεται επιόσης απόό τόν Πρόό εδρό της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό , με πρόειδόπόιόηση όλιόγων λεπτωόν
της ωόρας και μεταό την κηό ρυξη της ληό ξης δεν γιόνεται δεκτηό αό λλη πρόσφόραό .
Ο Πρόό εδρός της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό επικόινωνειό εν συνεχειό α αμεό σως με τό πρωτόό κόλλό της
αναθεό τόυσας αρχηό ς για να διαπιστωόσει αν εό χόυν υπόβληθειό πρόσφόρεό ς καταό την παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ
3 της παρόυό σας (σημειωόνεται όό τι, τόό σό στό πρωτόό κόλλό, όό σό και στόν κυριόως φαό κελό αναγραό φεται
η ωόρα και ημεό ρα υπόβόληό ς και η σχετικηό καταχωόρηση στό φαό κελό μόνόγραό φεται απόό τόν υπευό θυνό
υπαό λληλό) και σε καταφατικηό περιόπτωση μεταβαιόνει μεό λός της, κατ’ εντόληό τόυ Πρόεό δρόυ της και
παραλαμβαό νει τις πρόσφόρεό ς για να τηρηθειό η υπόό λόιπη διαδικασιόα τόυ διαγωνισμόυό .
β) Οι πρόσφόρεό ς πόυ παραλαμβαό νόνται καταχωριόζόνται καταό σειραό καταό θεσηό ς τόυς σε σχετικόό
πρακτικόό της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό , στό όπόιόό ειδικόό τερα αναφεό ρόνται η σειραό πρόσεό λευσης, η
επωνυμιόα τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, η ταό ξη και κατηγόριόα τόυ xiv, ό εξόυσιόδότημεό νός εκπρόό σωπός.
Όλόι όι φαό κελόι αριθμόυό νται με τόν αυό ξόντα αριθμόό καταό θεσηό ς τόυς, όό πως καταχωριόσθηκαν στό
πρακτικόό και μόνόγραό φόνται απόό τόν Πρόό εδρό και τα μεό λη της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό .
γ) Αμεό σως μεταό την καταό τα ανωτεό ρω όλόκληό ρωση της παραλαβηό ς των πρόσφόρωόν και καταγραφηό ς
των δικαιόλόγητικωόν συμμετόχηό ς τόυ αό ρθρόυ 24.2, ακόλόυθειό η απόσφραό γιση των όικόνόμικωόν
πρόσφόρωόν, η μόνόγραφηό τόυς απόό τόν Πρόό εδρό και τα μεό λη της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό και η
ανακόιό νωση των επιό μεό ρόυς στόιχειόων τόυς, τα όπόιό α επιόσης καταχωριόζόνται στό ιόδιό ως αό νω
πρακτικόό .
δ) Στη συνεό χειαxv, xvi η Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό πρόβαιόνει σε εό λεγχό της όλόό γραφης και αριθμητικηό ς
αναγραφηό ς των επιμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσης και της όμαληό ς μεταξυό τόυς σχεό σης.
Για την εφαρμόγηό τόυ ελέγχου ομαλότητας, χρησιμόπόιειόται απόό την Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό η μεό ση
εό κπτωση πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.
Όλες όι όικόνόμικεό ς πρόσφόρεό ς καταχωριόζόνται, μεταό τις τυχόό ν αναγκαιόες διόρθωόσεις, σε πιόνακα
καταό τη σειραό μειόδόσιόας (αρχιόζόντας απόό τη μικρόό τερη πρόσφόραό ), ό όπόιόός υπόγραό φεται απόό τα
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μεό λη της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό και απότελειό μεό ρός τόυ πρακτικόυό της.
ε) Στη συνεό χεια, η Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό ελεό γχει τα δικαιόλόγητικαό συμμετόχηό ς τόυ αό ρθρόυ 24.2 της
παρόυό σας την ιόδια ημεό ρα καταό τη σειραό της μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό τόν πρωότό μειόδόό τη. Αν η
όλόκληό ρωση τόυ ελεό γχόυ αυτόυό δεν ειόναι δυνατηό την ιόδια μεό ρα, λόό γω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό των
πρόσφόρωόν , ελεό γχόνται τόυλαό χιστόν όι δεό κα (10) πρωότες καταό σειραό μειόδόσιόας πρόσφόρεό ς. Στην
περιόπτωση αυτηό η διαδικασιόα συνεχιόζεται τις επόό μενες εργαό σιμες ημεό ρες, εκτόό ς αν υφιόσταται
σπόυδαιόός λόό γός για την αναβόληό της σε ημεό ρα και ωόρα πόυ κόινόπόιειόται εγγραό φως στόυς
πρόσφεό ρόντες, ανακόινωόνεται με τόιχόκόό λληση στόν πιόνακα ανακόινωόσεων της υπηρεσιόας και
αναρταό ται στην ιστόσελιόδα της αναθεό τόυσας αρχηό ς, εφόό σόν διαθεό τει. Ο εό λεγχός των
δικαιόλόγητικωόν συμμετόχηό ς συνιόσταται στόν εό λεγχό της όρθηό ς συμπληό ρωσης και υπόβόληό ς τόυς.
στ) Η περιγραφόό μενη διαδικασιόα καταχωρειόται στό πρακτικόό της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό ηό σε
παραό ρτημαό τόυ πόυ υπόγραό φεται απόό τόν Πρόό εδρό και τα μεό λη της.
Η Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό όλόκληρωόνει τη συό νταξη και εό κδόση τόυ σχετικόυό πρακτικόυό με τό
απότεό λεσμα της διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισηγειόται την αναό θεση της συό μβασης στόν μειόδόό τη (ηό τη
ματαιόωση), και τό υπόβαό λλει στην αναθεό τόυσα αρχηό η όπόιό α τό εγκριόνει xvii.
Η αναθεό τόυσα αρχηό κόινόπόιειό την απόό φαση σε όό λόυς τόυς πρόσφεό ρόντες με καό θε πρόό σφόρό μεό σό
επιό απόδειόξει. Καταό της απόό φασης αυτηό ς χωρειό εό νσταση καταό τα όριζόό μενα στην παραό γραφό 4.3 της
παρόυό σης.
ζ) Επισημαιόνεται όό τι σε περιόπτωση πόυ όι πρόσφόρεό ς εό χόυν την ιόδια ακριβωός τιμηό (ισόό τιμες), η
αναθεό τόυσα αρχηό επιλεό γει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κληό ρωση μεταξυό των όικόνόμικωόν φόρεό ων
πόυ υπεό βαλαν ισόό τιμες πρόσφόρεό ς. Η κληό ρωση γιόνεται ενωόπιόν της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό και
παρόυσιόα των όικόνόμικωόν φόρεό ων πόυ υπεό βαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεό ς.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης

α) Μεταό την αξιόλόό γηση των πρόσφόρωόν, η αναθεό τόυσα αρχηό ειδόπόιειό εγγραό φως τόν πρόσφεό ρόντα,
στόν όπόιό ό πρόό κειται να γιόνει η κατακυό ρωση («πρόσωρινόό αναό δόχό»), να υπόβαό λει εντόό ς
πρόθεσμιόας, δεκαπεό ντε (15) ημερωόν,xviii τα δικαιόλόγητικαό πόυ καθόριόζόνται στό αό ρθρό 23.2-23.10
της παρόυό σας. Η αναθεό τόυσα αρχηό μπόρειό να παρατειόνει την ως αό νω πρόθεσμιόα, εφόό σόν
αιτιόλόγειόται αυτόό επαρκωός και κατ’ ανωότατό όό ριό για δεκαπεό ντε (15) επιπλεό όν ημεό ρες. Τα
δικαιόλόγητικαό πρόσκόμιόζόνται στό πρωτόό κόλλό της αναθεό τόυσας αρχηό ς σε σφραγισμεό νό φαό κελό, ό
όπόιό ός παραδιόδεται στην Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό .
Αν δεν πρόσκόμισθόυό ν τα παραπαό νω δικαιόλόγητικαό ηό υπαό ρχόυν ελλειόψεις σε αυταό πόυ
υπόβληό θηκαν, παρεό χεται πρόθεσμιόα στόν πρόσωρινόό αναό δόχό να τα πρόσκόμιόσει ηό να τα
συμπληρωόσει εντόό ς πεό ντε ημερωόν απόό την κόινόπόιόηση σχετικηό ς εό γγραφης ειδόπόιόησης σε αυτόό ν. Η
αναθεό τόυσα αρχηό μπόρειό να παρατειόνει την ως αό νω πρόθεσμιόα, εφόό σόν αιτιόλόγειόται αυτόό επαρκωός
και κατ’ ανωότατό όό ριό για δεκαπεό ντε (15) επιπλεό όν ημεό ρες.
i)
Αν καταό τόν εό λεγχό των παραπαό νω δικαιόλόγητικωόν διαπιστωθειό όό τι τα στόιχειόα πόυ
δηλωόθηκαν με τό Τυπόπόιημεό νό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ειόναι ψευδηό ηό ανακριβηό , ηό
ii)
αν δεν υπόβληθόυό ν στό πρόκαθόρισμεό νό χρόνικόό διαό στημα τα απαιτόυό μενα πρωτόό τυπα ηό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγητικωόν, ηό
iii)
αν απόό τα δικαιόλόγητικαό πόυ πρόσκόμιόσθηκαν νόμιόμως και εμπρόθεό σμως, δεν
απόδεικνυό όνται όι όό ρόι και όι πρόυϋ πόθεό σεις συμμετόχηό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 της
παρόυό σας, xix
ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός κηρυό σσεται εό κπτωτός, και η κατακυό ρωση γιόνεται στόν πρόσφεό ρόντα πόυ
υπεό βαλε την αμεό σως επόό μενη πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη πρόσφόραό τηρόυμεό νης της
ανωτεό ρω διαδικασιόας.
Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν υπεό βαλε αληθηό ηό ακριβηό δηό λωση, ηό αν κανεό νας απόό τόυς
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πρόσφεό ρόντες δεν πρόσκόμιόζει εό να ηό περισσόό τερα απόό τα απαιτόυό μενα δικαιόλόγητικαό , ηό αν κανεό νας
απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν απόδειόξει όό τι πληρόιό τα κριτηό ρια πόιότικηό ς επιλόγηό ς τόυ αό ρθρόυ 22, η
διαδικασιόα αναό θεσης ματαιωόνεται.
Η διαδικασιόα ελεό γχόυ των παραπαό νω δικαιόλόγητικωόν όλόκληρωόνεται με τη συό νταξη πρακτικόυό απόό
την Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό και τη διαβιό βαση τόυ φακεό λόυ στην Οικόνόμικηό Επιτρόπηό
(απόφαινόό μενό όό ργανό αναθεό τόυσας αρχηό ς) για τη ληό ψη απόό φασης, ειότε για την κατακυό ρωση της
συό μβασης, ειότε για την κηό ρυξη τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ ως εκπτωότόυ, ειότε για τη ματαιόωση της
διαδικασιόας.
β) Η Αναθεό τόυσα Αρχηό ειότε κατακυρωόνει, ειότε ματαιωόνει τη συό μβαση, συό μφωνα με τις διαταό ξεις των
αό ρθρων 105 και 106 τόυ ν. 4412/2016.
Η αναθεό τόυσα αρχηό κόινόπόιειό αμεό σως την απόό φαση κατακυό ρωσης, μαζιό με αντιόγραφό όό λων των
πρακτικωόν της διαδικασιόας ελεό γχόυ και αξιόλόό γησης των πρόσφόρωόν, σε καό θε πρόσφεό ρόντα εκτόό ς
απόό τόν πρόσωρινόό αναό δόχό με καό θε πρόό σφόρό τρόό πό, όό πως με τηλεόμόιότυπιόα, ηλεκτρόνικόό
ταχυδρόμειό ό, επιό απόδειόξει. Όσόι υπεό βαλαν παραδεκτεό ς πρόσφόρεό ς λαμβαό νόυν γνωόση των
δικαιόλόγητικωόν τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ στό γραφειό ό της Οικόνόμικηό ς Επιτρόπηό τόυ Δηό μόυ
Χανιόων ,Κυδωνιόας 29 , Χανιαό (τόό πός) εντόό ς τριωόν (3) εργαό σιμων ημερωόν απόό την ημεό ρα πόυ
κόινόπόιηό θηκε σε αυτόυό ς επιό απόδειόξει η απόό φαση κατακυό ρωσης. xx
Ο πρόσωρινόό ς αναό δόχός υπόβαό λει επικαιρόπόιημεό να τα δικαιόλόγητικαό τόυ αό ρθρόυ 23.3-23.10 της
παρόυό σας μεταό απόό σχετικηό πρόό σκληση της αναθεό τόυσας αρχηό ς. Τα στόιχειόα ελεό γχόνται απόό την
Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό και, εφόό σόν διαπιστωθειό όό τι, δεν εό χόυν εκλειόψει όι πρόυϋ πόθεό σεις συμμετόχηό ς
τόυ αό ρθρόυ 21, τα κριτηό ρια πόιότικηό ς επιλόγηό ς τόυ αό ρθρόυ 22 και όό τι δεν συντρεό χόυν λόό γόι
απόκλεισμόυό , κόινόπόιειόται η απόό φαση κατακυό ρωσης στόν πρόσωρινόό αναό δόχό και καλειόται να
πρόσεό λθει σε όρισμεό νό τόό πό και χρόό νό για την υπόγραφηό τόυ συμφωνητικόυό , εντόό ς ειόκόσι (20)
ημερωόν απόό την κόινόπόιόηση σχετικηό ς εό γγραφης ειδικηό ς πρόό σκλησης, πρόσκόμιόζόντας, και την
απαιτόυό μενη εγγυητικηό επιστόληό καληό ς εκτεό λεσης.
Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεό λθει να υπόγραό ψει τό συμφωνητικόό , μεό σα στην πρόθεσμιόα πόυ όριόζεται
στην ειδικηό πρόό κληση, κηρυό σσεται εό κπτωτός, καταπιόπτει υπεό ρ της αναθεό τόυσας αρχηό ς η εγγυό ηση
συμμετόχηό ς τόυ και η κατακυό ρωση γιόνεται στόν πρόσφεό ρόντα πόυ υπεό βαλε την αμεό σως επόό μενη
πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη πρόσφόραό . Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν
πρόσεό λθει για την υπόγραφηό τόυ συμφωνητικόυό , η διαδικασιόα αναό θεσης ματαιωόνεται, συό μφωνα με
την περιόπτωση β της παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.
4.3 Ενστάσεις
Σε περιό πτωση εό ν στασης καταό πραό ξης της αναθεό τόυσας αρχηό ς, η πρόθεσμιό α αό σκησηό ς της ειό ν αι
πεό ντε (5) ημεό ρες απόό την κόινόπόιό ηση της πρόσβαλλόό μενης πραό ξης στόν ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό φόρεό α. Για την αό σκηση εό ν στασης καταό της διακηό ρυξης, η εό ν σταση υπόβαό λλεται μεό χρι
πεό ντε (5) ημεό ρες πριν απόό την καταληκτικηό ημερόμηνιό α υπόβόληό ς πρόσφόρωόν τόυ αό ρθρόυ 18
της παρόυό σας.
Η εό νσταση υπόβαό λλεται ενωό πιόν της αναθεό τόυσας αρχηό ς, η όπόιό α απόφασιό ζει, υό στερα απόό
γνωόμη της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόυό για τις ενσταό σεις τόυ πρωότόυ εδαφιό όυ και υό στερα απόό
γνωόμη τόυ Τεχνικόυό Συμβόυλιό όυ για τις ενσταό σεις τόυ δευό τερόυ εδαφιό όυ, εντόό ς πρόθεσμιό ας
δεό κ α (10) ημερωόν, μεταό την αό πρακτη παό ρόδό της όπόιό ας τεκμαιό ρεται η απόό ρριψη της εό ν στασης.
Για τό παραδεκτόό της αό σκησης εό νστασης, απαιτειό ται, με την καταό θεση της εό νστασης, η καταβόληό
παραβόό λόυ υπεό ρ τόυ Δημόσιό όυ, συό μφωνα με τό αό ρθρό 127 τόυ ν. 4412/2016. Τό παραό βόλό αυτόό
απότελειό δημόό σιό εό σόδό. Τό παραό βόλό επιστρεό φεται με πραό ξη της αναθεό τόυσας αρχηό ς, αν η
εό νσταση γιό νει δεκτηό απόό τό απόφασιό ζόν διόικητικόό όό ργανό.
Διαφόρεό ς πόυ αναφυό όνται απόό πραό ξεις ηό παραλειό ψεις, όι όπόιό ες εκδιό δόνται ηό συντελόυό νται μεταό
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την 31.3.2017, διεό πόνται απόό τις διαταό ξεις τόυ Βιβλιό όυ IV τόυ ν. 4412/2016 (αό ρθρα 345 εό ως
374).
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά
ισχύος
Σχετικαό με την υπόγραφηό της συό μβασης, ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στην παρ. 5 αό ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εό γγραφα της συό μβασης με βαό ση τα όπόιό α θα εκτελεσθειό τό εό ργό ειό ν αι τα αναφερόό μενα
παρακαό τω. Σε περιό πτωση ασυμφωνιό ας των περιεχόμεό ν ων σε αυταό όό ρων, η σειραό ισχυό ός
καθόριό ζεται ως κατωτεό ρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Άρθρο 6:

Τό συμφωνητικόό .
Η παρόυό σα Διακηό ρυξη.
Η Οικόνόμικηό Πρόσφόραό .
Τό Τιμόλόό γιό Δημόπραό τησης
Η Ειδικηό Συγγραφηό Υπόχρεωόσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνικηό Συγγραφηό Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεό ς Πρόδιαγραφεό ς και τα
Παραρτηό ματα τόυς,
Η Τεχνικηό Περιγραφηό (Τ.Π.).
Ο Πρόυϋ πόλόγισμόό ς Δημόπραό τησης.
Οι εγκεκριμεό νες μελεό τες τόυ εό ρ γόυ.
Τό εγκεκριμεό ν ό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκευηό ς τόυ εό ργόυ.
Γλώσσα διαδικασίας

6.1.

Τα εό γγραφα της συό μβασης συνταό σσόνται υπόχρεωτικαό στην ελληνικηό γλωόσσα και
πρόαιρετικαό και σε αό λλες γλωόσσες, συνόλικαό ηό μερικαό . Σε περιόπτωση ασυμφωνιόας μεταξυό των
τμημαό των των εγγραό φων της συό μβασης πόυ εό χόυν συνταχθειό σε περισσσόό τερες γλωόσσες,
επικρατειό η ελληνικηό εό κδόση. Τυχόό ν ενσταό σεις υπόβαό λλόνται στην ελληνικηό γλωόσσα.

6.2.

Οι πρόσφόρεό ς και τα περιλαμβανόό μενα σε αυτεό ς στόιχειόα, καθωός και τα απόδεικτικαό εό γγραφα
συνταό σσόνται στην ελληνικηό γλωόσσα ηό συνόδευό όνται απόό επιόσημη μεταό φρασηό τόυς στην
ελληνικηό γλωόσσα. Στα αλλόδαπαό δημόό σια εό γγραφα και δικαιόλόγητικαό εφαρμόό ζεται η
Συνθηό κη της Χαό γης της 5.10.1961, πόυ κυρωόθηκε με τό ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικόό τερα, όό λα τα δημόό σια εό γγραφα πόυ αφόρόυό ν αλλόδαπόυό ς όικόνόμικόυό ς φόρειός και πόυ
θα κατατεθόυό ν απόό τόυς πρόσφεό ρόντες στην παρόυό σα διαδικασιόα, θα ειόναι νόό μιμα
επικυρωμεό να, και η μεταό φραση των εν λόό γω εγγραό φων μπόρειό να γιόνει ειότε απόό τη
μεταφραστικηό υπηρεσιόα τόυ ΥΠ.ΕΞ., ειότε απόό τό αρμόό διό πρόξενειόό, ειότε απόό δικηγόό ρό καταό
την εό ννόια των αό ρθρων 454 τόυ Κ.Πόλ.Δ. και 36 τόυ ν. 4194/2013 (Κωόδικας περιό Δικηγόό ρων),
ειότε απόό όρκωτόό μεταφραστηό της χωόρας πρόεό λευσης, αν υφιόσταται στη χωόρα αυτηό τεό τόια
υπηρεσιόα.

6.3.

Επιτρεό πεται αντιόστόιχα η καταό θεση όιόυδηό πότε δημόό σιόυ εγγραό φόυ και δικαιόλόγητικόυό πόυ
αφόραό αλλόδαπηό Επιχειόρηση με τη μόρφηό επικυρωμεό νης φωτότυπιόας πρόερχόό μενης ειότε απόό
τό νόό μιμό επικυρωμεό νό εό γγραφό απόό τό αρμόό διό Πρόξενειόό της χωόρας τόυ πρόσφεό ρόντός,
ειότε απόό τό πρωτόό τυπό εό γγραφό με την σφραγιόδα ‘’Apostile” συό μφωνα με την Συνθηό κη της
Χαό γης της 5.10.1961. Η επικυό ρωση αυτηό πρεό πει να εό χει γιόνει απόό δικηγόό ρό καταό την εό ννόια
των αό ρθρων 454 τόυ Κ.Π.Δ. και 36 τόυ ν. 4194/2013 (Κωόδικας περιό Δικηγόό ρων).

6.4.

Ενημερωτικαό και τεχνικαό φυλλαό δια και αό λλα εό ντυπα-εταιρικαό ηό μη – με ειδικόό τεχνικόό
περιεχόό μενό μπόρόυό ν να υπόβαό λλόνται σε αό λλη γλωόσσα, χωριό ς να συνόδευό όνται απόό
μεταό φραση στην ελληνικηό
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6.5.

Η πρόφόρικηό επικόινωνιόα με την αναθεό τόυσα αρχηό , καθωός και μεταξυό αυτηό ς και τόυ
αναδόό χόυ, θα γιόνόνται υπόχρεωτικαό στην ελληνικηό γλωόσσα. Ο αναό δόχός ειόναι υπόχρεωμεό νός
να διευκόλυό νει την επικόινωνιόα των αλλόδαπωόν υπαλληό λων τόυ με την αναθεό τόυσα αρχηό , με
τόν όρισμόό και την παρόυσιόα διερμηνεό ων.

Άρθρο 7:
7.1.

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημόπραό τηση τόυ εό ργόυ, την εκτεό λεση της συό μβασης και την κατασκευηό τόυ,
εφαρμόό ζόνται όι διαταό ξεις των παρακαό τω νόμόθετημαό των:
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- των παραγραό φων 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 20, των αό ρθρων 80-110, της παραγραό φόυ 1α τόυ
αό ρθρόυ 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- τόυ ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και τόυ ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013», xxi
- τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικόό τερα τό αό ρθρό 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όό πως ισχυό ει
- τόυ ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικόό τερα τό αό ρθρό 1 αυτόυό ,- τόυ ν. 4129/2013 (Α’
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυό ρωση τόυ Κωόδικα Νόό μων για τό Ελεγκτικόό Συνεό δριό», (εφόό σόν
απαιτειόται)
- τόυ αό ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxii
- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- τόυ ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχωόριση δημόσιευό σεων των φόρεό ων τόυ Δημόσιόόυ στό
νόμαρχιακόό και τόπικόό Τυό πό και αό λλες διαταό ξεις»,
- τόυ ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικόό Τυπόγραφειό ό, Εφημεριός της Κυβερνηό σεως και λόιπεό ς
διαταό ξεις”,
- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όό πως ισχυό ει ,
- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κόινηό ς Υπόυργικηό ς Απόό φασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xxiii
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7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όό πως
τρόπόπόιηό θηκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυό ρωση των στόιχειόων τόυ
αναδόό χόυ με τα στόιχειόα τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόινηό απόό φαση
των Υπόυργωόν Αναό πτυξης και Επικρατειόας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαό με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, xxiv καθωός και η απόό φαση τόυ Υφυπόυργόυό Οικόνόμιόας και Οικόνόμικωόν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.3

Οι διαταό ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυό ρωση Κωόδικα Φόό ρόυ Πρόστιθεό μενης Αξιόας».

7.4

Οι σε εκτεό λεση των ανωτεό ρω διαταό ξεων εκδόθειόσες κανόνιστικεό ς πραό ξεις xxv, καθωός και
λόιπεό ς διαταό ξεις πόυ αναφεό ρόνται ρηταό ηό απόρρεό όυν απόό τα όριζόό μενα στα συμβατικαό τευό χη
της παρόυό σας καθωός και τό συό νόλό των διαταό ξεων τόυ ασφαλιστικόυό , εργατικόυό ,
περιβαλλόντικόυό και φόρόλόγικόυό δικαιόόυ και γενικόό τερα καό θε διαό ταξη (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικηό εγκυό κλιός πόυ διεό πει την αναό θεση και εκτεό λεση τόυ εό ργόυ της παρόυό σας
συό μβασης, εό στω και αν δεν αναφεό ρόνται ρηταό . Πρόσθηό κες και εν γεό νει πρόσαρμόγεό ς αό ρθρων
της διακηό ρυξης (πεό ραν των όό σων ηό δη πρόβλεό πόνται ρητωός στό κειόμενό της πρόό τυπης διακηό ρυξης) μπόρόυό ν να πρόστιόθενται και να περιλαμβαό νόνται, μόό νό εφόό σόν ειόναι απόό λυτα συμβα τεό ς με την ισχυό όυσα καό θε φόραό νόμόθεσιόα.

Άρθρο 8:

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1.

Τό εό ργό χρηματόδότειό ται απόό ΣΑΤΑ τόυ Δηό μόυ Χανιό ω ν με Κ.Α. 30-7322.012 xxvi
Τό εό ργό υπόό κειται στις κρατηό σειςxxvii πόυ πρόβλεό πόνται για τα εό ργα αυταό ,
περιλαμβανόμεό νης της κραό τησης υό ψόυς 0,06 % υπεό ρ των λειτόυργικωόν αναγκωόν της
Ενιαιό ας Ανεξαό ρτητης Αρχηό ς Δημόσιό ων Συμβαό σεων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011.

8.2.

Τα γενικαό εό ξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόό χόυ και όι επιβαρυό νσεις απόό φόό ρόυς, δασμόυό ς
κ.λ.π. καθόριό ζόνται στό αντιό στόιχό αό ρθρό της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυό νει τόν Κυό ριό τόυ
Έργόυ.

8.3.

Οι πληρωμεό ς θα γιό ν όνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιό στόιχό
αό ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηό τόυ εργόλαβικόυό τιμηό ματός θα γιό νεται σε EURO.

Άρθρο 9:

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθεό τόυσα αρχηό μπόρειό να καλεό σει τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός να συμπληρωόσόυν ηό να
διευκρινιόσόυν τα πιστόπόιητικαό πόυ εό χόυν παραληφθειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 102 και 103 τόυ ν.
4412/2016.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωση
Απόό φαση με αρ. Πρωτ. 666/2017 της Οικόνόμικηό ς Επιτρόπηό ς τόυ Δηό μόυ Χανιόων, για την αναό ληψη
υπόχρεό ωσης/εό γκριση δεό σμευσης πιόστωσης για τό όικόνόμικόό εό τός 2017 και με αρ. Α1351_06.10.2017 καταχωόρηση στό βιβλιόό εγκριόσεων και εντόλωόν πληρωμηό ς της Δ.Ο.Υ.
( συμπληρωόνεται και ό αριθμόό ς της απόό φασης εό γκρισης της πόλυετόυό ς αναό ληψης σε περιόπτωση πόυ
η δαπαό νη εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό εό τη, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ
80/2016 ).xxviii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιότλός τόυ εό ργόυ ειόναι:
«Κ
Κ ΑΤ Α Σ Κ Ε Υ Η Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ

Χ Α ΡΑ Σ

Χ Ω Ρ Α Φ Α Κ Ι Ω Ν ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο πρόυϋ πόλόγισμόό ς δημόπραό τησης τόυ εό ργόυ ανεό ρχεται σε 74.400,00 Ευρωό και αναλυό εται
σε:
Δαπαό νη Εργασιωόν:
44.171,08 Ευρωό
Γενικαό εό ξόδα και Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.950,79 Ευρωό
Απρόό βλεπταxxix
( 15% επιό της δαπαό νης εργασιωόν & τόυ κόνδυλιό όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) πόυ αναλωόνόνται συό μφωνα
με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016.
7.818,28 Ευρωόxxx
Στό ανωτεό ρω πόσόό πρόβλεό πεται αναθεωόρηση στις τιμεό ς πόσόυό 59,85 Ευρωό συό μφωνα με
τό αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Ρηό τρα πρόό σθετης καταβόληό ς ( πριμ ), συό μφωνα με τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 δεν
πρόβλεό πεται .
11.2.

11.3.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Οι εργασιόες θα εκτελεστόυό ν στα όό ρια τόυ Δηό μόυ Χανιόων.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρόυό σα μελεό τη αφόραό στην δημιόυργιόα παιδικηό ς χαραό ς στα Χωραφαό κια και στην
αναμόό ρφωση και αναβαό θμιση τόυ εν λόό γω κόινόχρηό στόυ χωόρόυ πρασιόνόυ.
Επισημαίνεται όό τι, τό φυσικόό και όικόνόμικόό αντικειόμενό των δημόπρατόυό μενων εό ργων δεν πρεό πει
να μεταβαό λλεται όυσιωδωός καταό τη διαό ρκεια εκτεό λεσης της συό μβασης, καταό τα όριζόό μενα
στην παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τητα μεταβόληό ς υφιόσταται, μόό νό υπόό
τις πρόυϋ πόθεό σεις των αό ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεό πεται η χρηό ση των «επιό εό λασσόν» δαπανωόν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς και περιόρισμόυό ς:


Δεν τρόπόπόιειόται τό «βασικόό σχεό διό» της πρόκηό ρυξης, όυό τε όι πρόδιαγραφεό ς τόυ εό ργόυ, όό πως
περιγραό φόνται στα συμβατικαό τευό χη, όυό τε καταργειόται όμαό δα εργασιωόν της αρχικηό ς συό μβασης.



Δεν θιόγεται η πληρόό τητα, πόιόό τητα και λειτόυργικόό τητα τόυ εό ργόυ.



Δεν χρησιμόπόιειόται για την πληρωμηό νεό ων εργασιωόν πόυ δεν υπηό ρχαν στην αρχικηό συό μβαση.



Δεν υπερβαιόνει η δαπαό νη αυτηό , καταό τόν τελικόό εγκεκριμεό νό Ανακεφαλαιωτικόό Πιόνακα Εργασιωόν
τόυ εό ργόυ, πόσόστόό ειόκόσι τόις εκατόό (20%) της συμβατικηό ς δαπαό νης όμαό δας εργασιωόν τόυ
εό ργόυ όυό τε, αθρόιστικαό , πόσόστόό δεό κα τόις εκατόό (10%) της δαπαό νης της αρχικηό ς αξιόας
συό μβασης χωριός Φ.Π.Α., αναθεωόρηση τιμωόν και απρόό βλεπτες δαπαό νες. Στην αθρόιστικηό αυτηό
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ανακεφαλαιόωση λαμβαό νόνται υπόό ψη μόό νό όι μεταφόρεό ς δαπαό νης απόό μιόα όμαό δα εργασιωόν σε
αό λλη.
Τα πόσαό πόυ εξόικόνόμόυό νται, εφόό σόν υπερβαιόνόυν τα ανωτεό ρω όό ρια (20% ηό και 10%),
μειωόνόυν ισόό πόσα τη δαπαό νη της αξιόας συό μβασης χωριό ς Φ.Π.Α., αναθεωρηό σεις και απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Για τη χρηό ση των «επιό εό λασσόν δαπανωόν» απαιτειόται σε καό θε περιόπτωση η συό μφωνη
γνωόμη τόυ Τεχνικόυό Συμβόυλιόόυ, υό στερα απόό εισηό γηση τόυ φόρεό α υλόπόιόησης.
Ο πρόυϋ πόλόγισμόό ς των εό ργων στα όπόιό α εφαρμόό ζεται η παραό γραφός αυτηό αναλυό εται σε Ομαό δες
εργασιωόν, όι όπόιόες συντιόθενται απόό εργασιόες πόυ υπαό γόνται σε ενιαιό α υπόσυό νόλα τόυ τεχνικόυό
αντικειμεό νόυ των εό ργων, εό χόυν παρόό μόιό τρόό πό κατασκευηό ς και επιδεό χόνται τό ιόδιό πόσόστόό
εό κπτωσης στις τιμεό ς μόναό δας τόυς. Με απόό φαση τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν και Μεταφόρωόν, η
όπόιόα μεταό την εό κδόσηό της θα εό χει εφαρμόγηό σε όό λα τα ως αό νω εό ργα, πρόσδιόριόζόνται όι όμαό δες
εργασιωόν αναό κατηγόριόα εό ργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικηό πρόθεσμιό α εκτεό λ εσης τόυ εό ργόυ, όριό ζεται σε 6 μήνες απόό την ημεό ρ α υπόγραφηό ς της
συό μβασηςxxxi .
Οι απόκλειστικεό ς και ενδεικτικεό ς τμηματικεό ς πρόθεσμιό ες τόυ εό ργόυ αναφεό ρόνται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλόγηό τόυ Αναδόό χόυ, θα γιό νει συό μφωνα με την «ανόικτηό διαδικασιό α» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπόό τις πρόυϋ πόθεό σεις τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2

Η όικόνόμικηό πρόσφόραό των διαγωνιζόμεό ν ων, θα συνταχθειό και υπόβληθειό συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .

13.3

Καό θε πρόσφεό ρων μπόρειό να υπόβαό λει μόό νό μιό α πρόσφόραό .

13.4

Δεν επιτρεό πεται η υπόβόληό εναλλακτικωό ν πρόσφόρωόν. xxxiii

13.5

Δε γιό ν όνται δεκτεό ς πρόσφόρεό ς για μεό ρ ός τόυ αντικειμεό ν όυ της συό μβασης.

xxxii

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηό ριό για την αναό θεση της συό μβασης ειό ναι η πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικηό αό πόψη
πρόσφόραό μόό νό βαό σει τιμηό ς (χαμηλόό τερη τιμηό ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτειό ται
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xxxiv
16.1

xxxv

16.2

Δεν πρόβλεό πεται η πληρωμηό πριμ στην παρόυό σα συό μβαση .

Δεν πρόβλεό πεται η χόρηό γηση εό ντόκης πρόκαταβόληό ς στόν Αναό δόχό

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
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17.1 Για την υπόγραφηό της συό μβασης απαιτειό ται η παρόχηό εγγυό ησης καληό ς εκτεό λεσης, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός της όπόιό ας καθόριό ζεται σε πόσόστόό 5% επιό
της αξιό ας της συό μβασης, χωριό ς Φ.Π.Α. και κατατιό θεται πριν ηό καταό την υπόγραφηό της συό μβασης.
Η εγγυό ηση καληό ς εκτεό λ εσης καταπιό π τει στην περιό π τωση παραό βασης των όό ρων της συό μβασης,
όό πως αυτηό ειδικόό τερα όριό ζει.
Σε περιό πτωση τρόπόπόιό η σης της συό μβασης καταό τό αό ρθρό 132 ν. 4412/2016, η όπόιό α
συνεπαό γεται αυό ξηση της συμβατικηό ς αξιό ας, ό αναό δόχός ειό ναι υπόχρεωμεό ν ός να καταθεό σει πριν
την τρόπόπόιό η ση, συμπληρωματικηό εγγυό ηση τό υό ψός της όπόιό ας ανεό ρχεται σε πόσόστόό 5% επιό
τόυ πόσόυό της αυό ξησης χωριό ς ΦΠΑ.
Η εγγυό ηση καληό ς εκτεό λεσης της συό μβασης καλυό πτει συνόλικαό και χωριό ς διακριό σεις την
εφαρμόγηό όό λων των όό ρων της συό μβασης και καό θε απαιό τηση της αναθεό τόυσας αρχηό ς ηό τόυ
κυριό όυ τόυ εό ργόυ εό ναντι τόυ αναδόό χόυ.
Η εγγυό ηση καληό ς εκτεό λ εσης καταπιό π τει υπεό ρ τόυ κυριό όυ τόυ εό ργόυ, με αιτιόλόγημεό νη απόό φαση
τόυ Πρόιϋ σταμεό ν όυ της Διευθυό νόυσας Υπηρεσιό ας, ιδιό ω ς μεταό την όριστικόπόιό ηση της εό κπτωσης
τόυ αναδόό χόυ. Η εό ν σταση τόυ αναδόό χόυ καταό της απόφαό σεως δεν αναστεό λ λει την ειό σπραξη τόυ
πόσόυό της εγγυηό σεως.
Οι εγγυητικεό ς επιστόλεό ς καληό ς εκτεό λεσης περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στην
παραό γραφό 15.2 της παρόυό σας και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό και τόν τιό τλό της σχετικηό ς
συό μβασης .

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν πρόβλεό πεται η εγγυό ηση καληό ς λειτόυργιόας.xxxvi

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικεό ς επιστόλεό ς τόυ αό ρθρόυ 17 εκδιό δόνται απόό πιστωτικαό ιδρυό ματα πόυ
λειτόυργόυό ν νόό μιμα στα κραό τη- μεό λ η της Ένωσης ηό τόυ Ευρωπαιϋ κ όυό Οικόνόμικόυό Χωόρόυ ηό στα
κραό τη-μεό ρ η της ΣΔΣ και εό χόυν, συό μφωνα με τις ισχυό όυσες διαταό ξεις, τό δικαιό ωμα αυτόό .
Μπόρόυό ν, επιό σης, να εκδιό δόνται απόό τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηό να παρεό χόνται με γραμμαό τιό τόυ
Ταμειό όυ Παρακαταθηκωόν και Δανειό ων με παρακαταό θεση σε αυτόό τόυ αντιό στόιχόυ χρηματικόυό
πόσόυό . Αν συσταθειό παρακαταθηό κη με γραμμαό τιό παρακαταό θεσης χρεόγραό φων στό Ταμειό ό
Παρακαταθηκωό ν και Δανειό ων, τα τόκόμεριό δια ηό μεριό σματα πόυ ληό γόυν καταό τη διαό ρκεια της
εγγυό ησης επιστρεό φόνται μεταό τη ληό ξη τόυς στόν υπεό ρ όυ η εγγυό ηση όικόνόμικόό φόρεό α.
17.Α.2 Οι εγγυητικεό ς επιστόλεό ς εκδιό δ όνται κατ’ επιλόγηό τόυ αναδόό χόυ απόό εό ν α ηό περισσόό τερόυς
εκδόό τες της παραπαό νω παραγραό φόυ, ανεξαρτηό τως τόυ υό ψόυς των.

Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερόμηνιό α ληό ξης της πρόθεσμιόας υπόβόληό ς των πρόσφόρωόν xxxviiόριόζεται η 16/11/2017 ημέρα
Πέμπτη. Ωόρα ληό ξης της υπόβόληό ς πρόσφόρωόν όριόζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λόό γόυς ανωτεό ρας βιόας, δεν διενεργηθειό η απόσφραό γιση καταό την όρισθειόσα ημεό ρα ηό αν μεό χρι
τη μεό ρα αυτηό δεν εό χει υπόβληθειό καμιόα πρόσφόραό , η απόσφραό γιση και η καταληκτικηό ημερόμηνιόα
αντιόστόιχα μετατιόθενται σε όπόιαδηό πότε αό λλη ημεό ρα, με απόό φαση της αναθεό τόυσας αρχηό ς. Η
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απόό φαση αυτηό κόινόπόιειόται εγγραό φως, πεό ντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες ημεό ρες πριν τη νεό α
ημερόμηνιόα, σε όό σόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός εό λαβαν τα εό γγραφα της συό μβασης και αναρταό ται στό
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσελιόδα της αναθεό τόυσας αρχηό ς, εφόό σόν διαθεό τει. Αν και στη νεό α αυτηό
ημερόμηνιόα δεν καταστειό δυνατηό η απόσφραό γιση των πρόσφόρωόν ηό δεν υπόβληθόυό ν πρόσφόρεό ς,
μπόρειό να όρισθειό και νεό α ημερόμηνιόα, εφαρμόζόμεό νων καταό τα λόιπαό των διαταό ξεων των δυό ό
πρόηγόυό μενων εδαφιόων.

Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Καό θε υπόβαλλόό μενη πρόσφόραό δεσμευό ει τόν συμμετεό χόντα στόν διαγωνισμόό καταό τη διαό ταξη τόυ
αό ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διαό στημα 6 μηνώνxxxviii, απόό την ημερόμηνιόα ληό ξης της πρόθεσμιόας
υπόβόληό ς των πρόσφόρωόν.

Άρθρο 20:

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Τό πληό ρες κειόμενό της παρόυό σας Διακηό ρυξης δημόσιευό εται στό ΚΗΜΔΗΣ.
Πρόκηό ρυξη (περιό ληψη της παρόυό σας Διακηό ρυξης) δημόσιευό εται, στό ΚΗΜΔΗΣ και στόν Ελληνικόό
Τυό πόxxxix, συό μφωνα με τό αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 καθωός και στην ιστόσελιόδα της αναθεό τόυσας αρχηό ς
(www.chania.gr), συό μφωνα με τό αό ρθρό 2 της παρόυό σας.
Τα εό ξόδα των εκ της κειόμενης νόμόθεσιό ας απαραιότητων δημόσιευό σεων της πρόκηό ρυξης της
δημόπρασιόας στην όπόιόα αναδειόχθηκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ιόδιό και εισπραό ττόνται με τόν
πρωότό λόγαριασμόό πληρωμηό ς τόυ εό ργόυ. Τα εό ξόδα δημόσιευό σεων των τυχόό ν πρόηγόυό μενων
διαγωνισμωόν για την αναό θεση τόυ ιόδιόυ εό ργόυ, καθωός και τα εό ξόδα των μη απαραιότητων εκ τόυ
νόό μόυ δημόσιευό σεων βαρυό νόυν την αναθεό τόυσα αρχηό και καταβαό λλόνται απόό τις πιστωόσεις τόυ
εό ργόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συό μβαση ανατιόθεται βαό σει τόυ κριτηριόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 της παρόυό σας, σε πρόσφεό ρόντα ό όπόιό ός
δεν απόκλειόεται απόό τη συμμετόχηό βαό σει της παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 της παρόυό σας και πληρόιό τα
κριτηό ρια επιλόγηό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αό ρθρόυ 22 της παρόυό σας.
Άρθρο 21:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21. 1 Δικαιόωμα συμμετόχηό ς εό χόυν φυσικαό ηό νόμικαό πρόό σωπα, ηό ενωόσεις αυτωόν πόυ
δραστηριόπόιόυό νται στην κατηγόριόα Α1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ xl και πόυ ειόναι εγκατεστημεό να σε:
α) σε κραό τός-μεό λός της Ένωσης,
β) σε κραό τός-μεό λός τόυ Ευρωπαιϋκόυό Οικόνόμικόυό Χωόρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψει και κυρωόσει τη ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ η υπόό αναό θεση δημόό σια
συό μβαση καλυό πτεται απόό τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεό ς σημειωόσεις τόυ σχετικόυό με
την
Ένωση
Πρόσαρτηό ματός
I
της
ως
αό νω
Συμφωνιόας,
καθωός
και
δ) σε τριότες χωόρες πόυ δεν εμπιό πτόυν στην περιόπτωση γ΄ της παρόυό σας παραγραό φόυ και εό χόυν
συναό ψει διμερειός ηό πόλυμερειός συμφωνιόες με την Ένωση σε θεό ματα διαδικασιωόν αναό θεσης δημόσιόων
συμβαό σεων.
21.2 Οικόνόμικόό ς φόρεό ας συμμετεό χει ειότε μεμόνωμεό να ειότε ως μεό λός εό νωσης. xli,
21.3 Οι ενωόσεις όικόνόμικωόν φόρεό ων συμμετεό χόυν υπόό τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αό ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειόται απόό τις εν λόό γω ενωόσεις να περιβληθόυό ν συγκεκριμεό νη νόμικηό μόρφηό για την υπόβόληό
πρόσφόραό ς. Σε περιόπτωση πόυ η εό νωση αναδειχθειό αναό δόχός η νόμικηό της μόρφηό πρεό πει να ειόναι
τεό τόια πόυ να εξασφαλιόζεται η υό παρξη ενόό ς και μόναδικόυό φόρόλόγικόυό μητρωόόυ για την εό νωση (πχ
κόινόπραξιόα).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής xlii
Οι μεμόνωμεό νόι πρόσφεό ρόντες πρεό πει να ικανόπόιόυό ν όό λα τα κριτηό ρια πόιότικηό ς επιλόγηό ς. Στην
περιόπτωση εό νωσης όικόνόμικωόν φόρεό ων, η πληό ρωση των απαιτηό σεων τόυ αό ρθρόυ 22 Α και Β πρεό πει
να ικανόπόιειόται απόό καό θε μεό λός της εό νωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καό θε πρόσφεό ρων αποκλείεται απόό τη συμμετόχηό σε διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης, εφόό σόν
συντρεό χει στό πρόό σωπόό τόυ (αν πρόό κειται για μεμόνωμεό νό φυσικόό ηό νόμικόό πρόό σωπό) ηό σε εό να απόό
τα μεό λη τόυ (αν πρόό κειται περιό εό νωσης όικόνόμικωόν φόρεό ων) εό νας απόό τόυς λόό γόυς των παρακαό τω
περιπτωόσεων:
22.A.1. Όταν υπαό ρχει εις βαό ρός τόυ τελεσιόδικη καταδικαστικηό απόό φαση για εό ναν απόό τόυς
ακόό λόυθόυς λόό γόυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτηό όριόζεται στό αό ρθρό 2 της απόό φασης-πλαιόσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ της 24ης Οκτωβριό όυ 2008, για την καταπόλεό μηση τόυ όργανωμεό νόυ
εγκληό ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 3 της συό μβασης περιό της καταπόλεό μησης της διαφθόραό ς
στην όπόιόα ενεό χόνται υπαό λληλόι των Ευρωπαιϋκωόν Κόινότηό των ηό των κρατωόν-μελωόν της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραό γραφό 1 τόυ αό ρθρόυ 2 της απόό φασης-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ της 22ας Ιόυλιό όυ 2003, για την καταπόλεό μηση της δωρόδόκιόας στόν
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ιδιωτικόό τόμεό α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωός και όό πως όριόζεται στην κειόμενη νόμόθεσιόα ηό
στό εθνικόό διόκαιό τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α,
γ) απάτη, καταό την εό ννόια τόυ αό ρθρόυ 1 της συό μβασης σχετικαό με την πρόστασιόα των όικόνόμικωόν
συμφερόό ντων των Ευρωπαιϋκωόν Κόινότηό των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόιό α κυρωόθηκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεό ς δραστηριόό τητες, όό πως
όριόζόνται, αντιστόιό χως, στα αό ρθρα 1 και 3 της απόό φασης-πλαιόσιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ της
13ης Ιόυνιόόυ 2002, για την καταπόλεό μηση της τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηό ηθικηό
αυτόυργιόα ηό συνεό ργεια ηό απόό πειρα διαό πραξης εγκληό ματός, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 4 αυτηό ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηό χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατιόας,
όό πως αυτεό ς όριόζόνται στό αό ρθρό 1 της Οδηγιόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαιϋ κόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ
Συμβόυλιόόυ της 26ης Οκτωβριόόυ 2005, σχετικαό με την πρόό ληψη της χρησιμόπόιόησης τόυ
χρηματόπιστωτικόυό συστηό ματός για τη νόμιμόπόιόηση εσόό δων απόό παραό νόμες δραστηριόό τητες και τη
χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόιόα ενσωματωόθηκε στην
εθνικηό νόμόθεσιόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 της
Οδηγιόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαιϋκόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ της 5ης Απριλιό όυ 2011, για
την πρόό ληψη και την καταπόλεό μηση της εμπόριόας ανθρωόπων και για την πρόστασιόα των θυμαό των
της, καθωός και για την αντικαταό σταση της απόό φασης-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όπόιόα ενσωματωόθηκε στην εθνικηό νόμόθεσιόα με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όικόνόμικόό ς φόρεό ας απόκλειόεται επιόσης όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός τόυ όπόιό όυ εκδόό θηκε
τελεσιόδικη καταδικαστικηό απόό φαση ειόναι μεό λός τόυ διόικητικόυό , διευθυντικόυό ηό επόπτικόυό όργαό νόυ
τόυ εν λόό γω όικόνόμικόυό φόρεό α ηό εό χει εξόυσιόα εκπρόσωόπησης, ληό ψης απόφαό σεων ηό ελεό γχόυ σε αυτόό .
Στις περιπτωόσεις εταιρειωόν περιόρισμεό νης ευθυό νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικωόν εταιρειωόν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωόν Κεφαλαιόυχικωόν Εταιρειωόν ( Ι.Κ.Ε ), η υπόχρεό ωση τόυ πρόηγόυό μενόυ εδαφιόόυ, αφόραό κατ’
ελαό χιστόν τόυς διαχειριστεό ς.
Στις περιπτωόσεις ανωνυό μων εταιρειωόν (Α.Ε.), η υπόχρεό ωση τόυ πρόηγόυό μενόυ εδαφιό όυ αφόραό κατ’
ελαό χιστόν τόν Διευθυό νόντα Συό μβόυλό, καθωός και όό λα τα μεό λη τόυ Διόικητικόυό Συμβόυλιόόυ.
22.A.2 Όταν ό πρόσφεό ρων εό χει αθετηό σει τις υπόχρεωόσεις τόυ όό σόν αφόραό στην καταβόληό φόό ρων ηό
εισφόρωόν κόινωνικηό ς ασφαό λισης και αυτόό εό χει διαπιστωθειό απόό δικαστικηό ηό διόικητικηό απόό φαση με
τελεσιόδικη και δεσμευτικηό ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις της χωόρας όό πόυ ειόναι εγκατεστημεό νός ηό την
εθνικηό νόμόθεσιόα ηό /και η αναθεό τόυσα αρχηό μπόρειό να απόδειόξει με τα καταό λληλα μεό σα όό τι ό
πρόσφεό ρων εό χει αθετηό σει τις υπόχρεωόσεις τόυ όό σόν αφόραό την καταβόληό φόό ρων ηό εισφόρωόν
κόινωνικηό ς ασφαό λισης.
Αν ό πρόσφεό ρων ειόναι Έλληνας πόλιότης ηό εό χει την εγκαταό στασηό τόυ στην Ελλαό δα, όι υπόχρεωόσεις
τόυ πόυ αφόρόυό ν τις εισφόρεό ς κόινωνικηό ς ασφαό λισης καλυό πτόυν, τόό σό την κυό ρια, όό σό και την
επικόυρικηό ασφαό λιση.
Δεν απόκλειόεται ό πρόσφεό ρων, όό ταν εό χει εκπληρωόσει τις υπόχρεωόσεις τόυ, ειότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ηό τις εισφόρεό ς κόινωνικηό ς ασφαό λισης πόυ όφειό λει, συμπεριλαμβανόμεό νων, καταό περιόπτωση,
των δεδόυλευμεό νων τόό κων ηό των πρόστιόμων, ειότε υπαγόό μενός σε δεσμευτικόό διακανόνισμόό για την
καταβόληό τόυς.
22.A.3 β) Κατ’εξαιόρεση, όό ταν ό απόκλεισμόό ς ειόναι σαφωός δυσαναό λόγός, ιδιόως όό ταν μόό νό μικραό πόσαό
των φόό ρων ηό των εισφόρωόν κόινωνικηό ς ασφαό λισης δεν εό χόυν καταβληθειό ηό όό ταν ό πρόσφεό ρων ενημερωόθηκε σχετικαό με τό ακριβεό ς πόσόό πόυ όφειό λεται λόό γω αθεό τησης των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν
αφόραό στην καταβόληό φόό ρων ηό εισφόρωόν κόινωνικηό ς ασφαό λισης σε χρόό νό καταό τόν όπόιόό δεν ειόχε
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τη δυνατόό τητα να λαό βει μεό τρα, συό μφωνα με τό τελευταιό ό εδαό φιό της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πριν απόό την εκπνόηό της πρόθεσμιόας υπόβόληό ς πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 18 της
παρόυό σας, δεν εφαρμόό ζεται xliiiη παραό γραφός 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:xliv
(α) εό χει αθετηό σει τις υπόχρεωόσεις πόυ πρόβλεό πόνται στην παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
(β) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας τελειό υπόό πτωόχευση ηό εό χει υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσης ηό ειδικηό ς
εκκαθαό ρισης ηό τελειό υπόό αναγκαστικηό διαχειόριση απόό εκκαθαριστηό ηό απόό τό δικαστηό ριό ηό εό χει
υπαχθειό σε διαδικασιόα πτωχευτικόυό συμβιβασμόυό ηό εό χει αναστειό λει τις επιχειρηματικεό ς τόυ
δραστηριόό τητες ηό εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδηό πότε αναό λόγη καταό σταση πρόκυό πτόυσα απόό παρόό μόια
διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενη σε εθνικεό ς διαταό ξεις νόό μόυ. Η αναθεό τόυσα αρχηό μπόρειό να μην απόκλειόει
εό ναν όικόνόμικόό φόρεό α, ό όπόιό ός βριόσκεται σε μια εκ των κατασταό σεων πόυ αναφεό ρόνται στην παραπαό νω περιόπτωση, υπόό την πρόυϋ πόό θεση όό τι η αναθεό τόυσα αρχηό εό χει απόδειόξει όό τι ό εν λόό γω φόρεό ας
ειόναι σε θεό ση να εκτελεό σει τη συό μβαση, λαμβαό νόντας υπόό ψη τις ισχυό όυσες διαταό ξεις και τα μεό τρα για
τη συνεό χιση της επιχειρηματικηό ς τόυ λειτόυργιόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαό ρχόυν επαρκωός ευό λόγες ενδειόξεις πόυ όδηγόυό ν στό συμπεό ρασμα όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας
συνηό ψε συμφωνιόες με αό λλόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός με στόό χό τη στρεό βλωση τόυ ανταγωνισμόυό ,
δ) εαό ν μιόα καταό σταση συό γκρόυσης συμφερόό ντων καταό την εό ννόια τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρειό να θεραπευθειό απότελεσματικαό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεό σα,
(ε) εαό ν μιόα καταό σταση στρεό βλωσης τόυ ανταγωνισμόυό απόό την πρόό τερη συμμετόχηό των όικόνόμικωόν
φόρεό ων καταό την πρόετόιμασιόα της διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης, καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεό σα,
(στ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει επιδειόξει σόβαρηό ηό επαναλαμβανόό μενη πλημμεό λεια καταό την
εκτεό λεση όυσιωόδόυς απαιότησης στό πλαιόσιό πρόηγόυό μενης δημόό σιας συό μβασης, πρόηγόυό μενης
συό μβασης με αναθεό τόντα φόρεό α ηό πρόηγόυό μενης συό μβασης παραχωόρησης πόυ ειόχε ως απότεό λεσμα
την πρόό ωρη καταγγελιόα της πρόηγόυό μενης συό μβασης, απόζημιωόσεις ηό αό λλες παρόό μόιες κυρωόσεις,
(ζ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει κριθειό εό νόχός σόβαρωόν ψευδωόν δηλωόσεων καταό την παρόχηό των
πληρόφόριωόν πόυ απαιτόυό νται για την εξακριόβωση της απόυσιόας των λόό γων απόκλεισμόυό ηό την
πληό ρωση των κριτηριόων επιλόγηό ς, εό χει απόκρυό ψει τις πληρόφόριόες αυτεό ς ηό δεν ειόναι σε θεό ση να
πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγητικαό πόυ απαιτόυό νται κατ’ εφαρμόγηό τόυ αό ρθρόυ 23 της παρόυό σας,
(η) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας επιχειόρησε να επηρεαό σει με αθεό μιτό τρόό πό τη διαδικασιόα ληό ψης
απόφαό σεων της αναθεό τόυσας αρχηό ς, να απόκτηό σει εμπιστευτικεό ς πληρόφόριόες πόυ ενδεό χεται να τόυ
απόφεό ρόυν αθεό μιτό πλεόνεό κτημα στη διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης ηό να παραό σχει εξ αμελειόας
παραπλανητικεό ς πληρόφόριόες πόυ ενδεό χεται να επηρεαό σόυν όυσιωδωός τις απόφαό σεις πόυ αφόρόυό ν
τόν απόκλεισμόό , την επιλόγηό ηό την αναό θεση,
(θ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει διαπραό ξει σόβαρόό επαγγελματικόό παραό πτωμα, τό όπόιό ό θεό τει σε
αμφιβόλιόα την ακεραιόό τηταό τόυ.
22.Α.5. Απόκλειόεται απόό τη συμμετόχηό στη διαδικασιόα συό ναψης δημόό σιας συό μβασης (διαγωνισμόό ),
όικόνόμικόό ς φόρεό ας εαό ν συντρεό χόυν όι πρόυϋ πόθεό σεις εφαρμόγηό ς της παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) xlv (δεν αφορά το παρόν έργο προυπ. <1.000.000,00€)
22.Α.6. Η αναθεό τόυσα αρχηό απόκλειόει όικόνόμικόό φόρεό α σε όπόιόδηό πότε χρόνικόό σημειόό καταό τη
διαό ρκεια της διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης, όό ταν απόδεικνυό εται όό τι αυτόό ς βριόσκεται λόό γω πραό ξεων
ηό παραλειόψεων αυτόυό ειότε πριν ειότε καταό τη διαδικασιόα, σε μιόα απόό τις περιπτωόσεις των πρόηγόυό μενων παραγραό φων.
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22.Α.7. Οικόνόμικόό ς φόρεό ας πόυ εμπιό πτει σε μια απόό τις κατασταό σεις πόυ αναφεό ρόνται στις
παραγραό φόυς 1 και 4 xlviμπόρειό να πρόσκόμιόζει στόιχειό α πρόκειμεό νόυ να απόδειόξει όό τι τα μεό τρα πόυ
εό λαβε επαρκόυό ν για να απόδειόξόυν την αξιόπιστιόα τόυ, παρόό τι συντρεό χει ό σχετικόό ς λόό γός
απόκλεισμόυό . Εαό ν τα στόιχειόα κριθόυό ν επαρκηό , ό εν λόό γω όικόνόμικόό ς φόρεό ας δεν απόκλειόεται απόό τη
διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης. Τα μεό τρα πόυ λαμβαό νόνται απόό τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς
αξιόλόγόυό νται σε συναό ρτηση με τη σόβαρόό τητα και τις ιδιαιότερες περισταό σεις τόυ πόινικόυό
αδικηό ματός ηό τόυ παραπτωόματός. Αν τα μεό τρα κριθόυό ν ανεπαρκηό , γνωστόπόιειόται στόν όικόνόμικόό
φόρεό α τό σκεπτικόό της απόό φασης αυτηό ς. Οικόνόμικόό ς φόρεό ας πόυ εό χει απόκλειστειό, με τελεσιόδικη
απόό φαση, απόό τη συμμετόχηό σε διαδικασιόες συό ναψης συό μβασης ηό αναό θεσης παραχωόρησης δεν
μπόρειό να καό νει χρηό ση της ανωτεό ρω δυνατόό τητας καταό την περιόόδό τόυ απόκλεισμόυό πόυ όριόζεται
στην εν λόό γω απόό φαση στό κραό τός - μεό λός στό όπόιόό ισχυό ει η απόό φαση.
22.Α.8. Η απόό φαση για την διαπιόστωση της επαό ρκειας ηό μη των επανόρθωτικωόν μεό τρων καταό την
πρόηγόυό μενη παραό γραφό εκδιόδεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικόνόμικόό ς φόρεό ας πόυ τόυ εό χει επιβληθειό, με την κόινηό υπόυργικηό απόό φαση τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, η πόινηό τόυ απόκλεισμόυό απόκλειόεται αυτόδιόκαια και απόό την παρόυό σα
διαδικασιόα συό ναψης δημόό σιας συό μβασης (διαγωνισμόό ).
Κριτήρια επιλογής (22.Β -22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόραό την καταλληλόό τητα για την αό σκηση της επαγγελματικηό ς δραστηριόό τητας, απαιτειόται όι
όικόνόμικόιό φόρειό ς να ειόναι εγγεγραμμεό νόι στό σχετικόό επαγγελματικόό μητρωόό πόυ τηρειόται στό
κραό τός εγκαταό στασηό ς τόυς. Ειδικαό όι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστημεό νόι στην Ελλαό δα
απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεό νόι στό Μητρωόό Εργόληπτικωόν Επιχειρηό σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ηό στα
Νόμαρχιακαό Μητρωόα στην κατηγόριόες εό ργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 της παρόυό σας. Οι πρόσφεό ρόντες πόυ
ειόναι εγκατεστημεό νόι σε κραό τός μεό λός της Ευρωπαιϋκηό ς Ένωσης απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεό νόι
στα Μητρωόα τόυ παραρτηό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαxlvii
Όσόν αφόραό στην όικόνόμικηό και χρηματόόικόνόμικηό επαό ρκεια, απαιτειόται όι όικόνόμικόιό φόρειός να
διαθεό τόυν , καταό την υπόβόληό της όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς, την όικόνόμικηό και χρηματόόικόνόμικηό
επαό ρκεια, όό πως αυτηό όριόζεται απόό τό αό ρθρό 100 τόυ Ν. 3669/08 για την Α1 τάξη και άνω στην
κατηγόριόα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» .
Επιόσης, ειόναι υπόχρεωτικηό η εφαρμόγηό τόυ αό ρθρόυ 20 παρ.4 τόυ Ν.3669/2008 (ανεκτεό λεστό) για τις
εργόληπτικεό ς επιχειρηό σεις πόυ ειόναι γραμμεό νες στό Μ.Ε.Ε.Π.
Η σχετική δήλωση των οικονοµικών φορέων αυτή πρέπει να φαίνεται στο ΤΕΥ∆ (µέρος IV, Β.
6), που έχει προσαρµόσει η αναθέτουσα αρχή (∆ήµος Χανίων), κι έχει αναρτηθεί µε τα
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταxlviii
Όσόν αφόραό στην Τεχνικηό και επαγγελματικηό ικανόό τητα, απαιτειόται όι όικόνόμικόιό φόρειό ς να
διαθεό τόυν , καταό την υπόβόληό της όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς, την όικόνόμικηό και χρηματόόικόνόμικηό
επαό ρκεια, όό πως αυτηό όριόζεται απόό τό αό ρθρό 100 τόυ Ν. 3669/08 για την Α1 τάξη και άνω στην
κατηγόριόα «Οικοδομικών» .
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςxlix

∆εν αφορά το παρόν έργο
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόραό τα κριτηό ρια της όικόνόμικηό ς και χρηματόόικόνόμικηό ς επαό ρκειας και τα κριτηό ρια σχετικαό
με την τεχνικηό και επαγγελματικηό ικανόό τητα, εό νας όικόνόμικόό ς φόρεό ας μπόρειό, να στηριόζεται στις
ικανόό τητες αό λλων φόρεό ων, ασχεό τως της νόμικηό ς φυό σης των δεσμωόν τόυ με αυτόυό ς.
Όσόν αφόραό τα κριτηό ρια πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωόν και τα επαγγελματικαό πρόσόό ντα
πόυ όριόζόνται στην περιόπτωση στ τόυ Μεό ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτηό ματός Α ν.
4412/2016 ηό με την σχετικηό επαγγελματικηό εμπειριόα, όι όικόνόμικόιό φόρειός, μπόρόυό ν να βασιόζόνται
στις ικανόό τητες αό λλων φόρεό ων μόό νό εαό ν όι τελευταιόόι θα εκτελεό σόυν τις εργασιόες ηό τις υπηρεσιόες για
τις όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεό νες ικανόό τητες.
Όταν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας στηριόζεται στις ικανόό τητες αό λλων φόρεό ων όό σόν αφόραό τα κριτηό ρια πόυ
σχετιόζόνται με την όικόνόμικηό και χρηματόόικόνόμικηό επαό ρκεια, ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας και αυτόιό όι
φόρειό ς ειόναι απόό κόινόυό υπευό θυνόι για την εκτεό λεση της συό μβασης.
Στην περιόπτωση εό νωσης όικόνόμικωόν φόρεό ων, η εό νωση μπόρειό να στηριόζεται στις ικανόό τητες των
συμμετεχόό ντων στην εό νωση ηό αό λλων φόρεό ων (για τα κριτηό ρια της όικόνόμικηό ς και
χρηματόόικόνόμικηό ς επαό ρκειας και τα κριτηό ρια σχετικαό με την τεχνικηό και επαγγελματικηό
ικανόό τητα).
Η εκτεό λεση των εργασιωόνl γιόνεται υπόχρεωτικαό απόό τόν πρόσφεό ρόντα ηό , αν η πρόσφόραό
υπόβαό λλεται απόό εό νωση όικόνόμικωόν φόρεό ων, απόό εό ναν απόό τόυς συμμετεό χόντες στην εό νωση αυτηό .
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Καταό την υπόβόληό πρόσφόρωόν όι όικόνόμικόιό φόρειό ς υπόβαό λλόυν τό Τυπόπόιημεό νό Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λωσης (ΤΕΥΔ) τόυ αό ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιό ό απότελειό ενημερωμεό νη
υπευό θυνη δηό λωση, με τις συνεό πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντικαταό σταση των πιστόπόιητικωόν πόυ εκδιόδόυν δημόό σιες αρχεό ς ηό τριότα μεό ρη, επιβεβαιωόνόντας όό τι
ό εν λόό γω όικόνόμικόό ς φόρεό ας πληρόιό τις ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεό σεις:
α) δεν βριόσκεται σε μιόα απόό τις κατασταό σεις τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας,
β) πληρόιό τα σχετικαό κριτηό ρια επιλόγηό ς τα όπόιόα εό χόυν καθόριστειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε της
παρόυό σας.
Σε όπόιόδηό πότε χρόνικόό σημειό ό καταό τη διαό ρκεια της διαδικασιόας, μπόρειό να ζητηθειό απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ηό όρισμεό να δικαιόλόγητικαό της επόό μενης παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαιτειόται για την όρθηό διεξαγωγηό της διαδικασιόας.
Στην περιόπτωση υπόβόληό ς πρόσφόραό ς απόό εό νωση όικόνόμικωόν φόρεό ων, τό Τυπόπόιημεό νό Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λωσης (ΤΕΥΔ) υπόβαό λλεται χωρισταό απόό καό θε μεό λός της εό νωσης.
Στην περιόπτωση πόυ πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας στηριόζεται στις ικανόό τητες ενόό ς ηό
περισσόό τερων φόρεό ων υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό τόυ, τo Τυπόπόιημεό νό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λωσης
(ΤΕΥΔ), για καό θε φόρεό α στις ικανόό τητες τόυ όπόιόόυ στηριόζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιόωμα συμμετόχηό ς και όι όό ρόι και πρόυϋ πόθεό σεις συμμετόχηό ς, όό πως όριόστηκαν στα αό ρθρα 21
και 22 της παρόυό σας, κριόνόνται καταό την υπόβόληό της πρόσφόραό ς, καταό την υπόβόληό των
δικαιόλόγητικωόν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α) και καταό τη συό ναψη της συό μβασης, συό μφωνα με τό
αό ρθρό 4.2 (β) της παρόυό σας. Αν στις ειδικεό ς διαταό ξεις πόυ διεό πόυν την εό κδόσηό τόυς, δεν πρόβλεό πεται
χρόό νός ισχυό ός των δικαιόλόγητικωόν, θεωρόυό νται εό γκυρα εφόό σόν φεό ρόυν ημερόμηνιόα εό κδόσης εντόό ς
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εό ξι μηνωόν πόυ πρόηγόυό νται της ημερόμηνιόας υπόβόληό ς των δικαιόλόγητικωόν της πρόό σκλησης. Οι
εό νόρκες βεβαιωόσεις πόυ τυχόό ν πρόσκόμιόζόνται για αναπληό ρωση δικαιόλόγητικωόν, πρεό πει επιόσης να
φεό ρόυν ημερόμηνιόα εντόό ς εό ξι μηνωόν πόυ πρόηγόυό νται της ημερόμηνιόας υπόβόληό ς των
δικαιόλόγητικωόν της πρόό σκλησης.li
Στην περιόπτωση πόυ πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας ηό εό νωση αυτωόν στηριόζεται στις ικανόό τητες
αό λλων φόρεό ων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ της παρόυό σας, όι φόρειός στην ικανόό τητα των όπόιόων
στηριόζεται ό πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας ηό εό νωση αυτωόν, υπόχρεόυό νται στην υπόβόληό των
δικαιόλόγητικωόν πόυ απόδεικνυό όυν όό τι δεν συντρεό χόυν όι λόό γόι απόκλεισμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α της
παρόυό σας και όό τι πληρόυό ν τα σχετικαό κριτηό ρια επιλόγηό ς καταό περιόπτωση (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όικόνόμικόό ς φόρεό ας υπόχρεόυό ται να αντικαταστηό σει εό ναν φόρεό α στην ικανόό τητα τόυ όπόιό όυ
στηριόζεται, εφόό σόν ό τελευταιόός δεν πληρόιό τό σχετικόό κριτηό ριό επιλόγηό ς ηό για τόν όπόιόό συντρεό χόυν
λόό γόι απόκλεισμόυό των παραγραό φων 1, 2 και 4 τόυ αό ρθρόυ 22 Α.
Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λλόυν δικαιόλόγητικαό ηό αό λλα απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεό τρό πόυ η αναθεό τόυσα αρχηό εό χει τη δυνατόό τητα να λαμβαό νει τα πιστόπόιητικαό
ηό τις συναφειός πληρόφόριόες απευθειόας μεό σω πρόό σβασης σε εθνικηό βαό ση δεδόμεό νων σε όπόιόδηό πότε
κραό τός - μεό λός της Ένωσης, η όπόιό α διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό μητρωόό συμβαό σεων, εικόνικόό
φαό κελό επιχειόρησης, ηλεκτρόνικόό συό στημα απόθηό κευσης εγγραό φων ηό συό στημα πρόεπιλόγηό ς. Η
δηό λωση για την πρόό σβαση σε εθνικηό βαό ση δεδόμεό νων εμπεριεό χεται στό Τυπόπόιημεό νό Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λωσης (ΤΕΥΔ).
Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λόυν δικαιόλόγητικαό , όό ταν η αναθεό τόυσα αρχηό πόυ
εό χει αναθεό σει τη συό μβαση διαθεό τει ηό δη τα δικαιόλόγητικαό αυταό .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την απόό δειξη της μη συνδρόμηό ς των λόό γων απόκλεισμόυό τόυ άρθρου 22Α όι όικόνόμικόιό φόρειό ς
πρόσκόμιζόυν αντιόστόιχα τα παρακαό τω δικαιόλόγητικαό :
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόό σπασμα τόυ πόινικόυό μητρωόόυ ηό ,
ελλειόψει αυτόυό , ισόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδιόδεται απόό αρμόό δια δικαστικηό ηό διόικητικηό αρχηό τόυ
κραό τόυς-μεό λόυς ηό της χωόρας καταγωγηό ς ηό της χωόρας όό πόυ ειόναι εγκατεστημεό νός ό εν λόό γω
όικόνόμικόό ς φόρεό ας, απόό τό όπόιό ό πρόκυό πτει όό τι πληρόυό νται αυτεό ς όι πρόυϋ πόθεό σεις. Η υπόχρεό ωση
πρόσκόό μισης τόυ ως αό νω απόσπαό σματός αφόραό και τα πρόό σωπα των τελευταιόων δυό ό εδαφιόων της
παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικόό πόυ εκδιόδεται απόό την αρμόό δια αρχηό
τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεό λόυς ηό χωόρας, περιό τόυ όό τι εό χόυν εκπληρωθειό όι υπόχρεωόσεις τόυ
όικόνόμικόυό φόρεό α, όό σόν αφόραό στην καταβόληό φόό ρων (φόρόλόγικηό ενημερόό τητα) και στην
καταβόληό των εισφόρωόν κόινωνικηό ς ασφαό λισης (ασφαλιστικηό ενημερόό τητα) lii συό μφωνα με την
ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασης ηό την ελληνικηό νόμόθεσιόα αντιόστόιχα.
Για τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστημεό νόι ηό εκτελόυό ν εό ργα στην Ελλαό δα τα σχετικαό
δικαιόλόγητικαό πόυ υπόβαό λλόνται ειόναι
φόρόλόγικηό ενημερόό τητα πόυ εκδιόδεται απόό τό Υπόυργειό ό Οικόνόμικωόν (αρμόό δια Δ.Ο.Υ) για
τόν όικόνόμικόό φόρεό α και για τις κόινόπραξιόες στις όπόιόες συμμετεό χει για τα δημόό σια εό ργα πόυ ειόναι
σε εξεό λιξη. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεό ρόντες θα υπόβαό λλόυν υπευό θυνη δηό λωση περιό τόυ όό τι δεν εό χόυν
υπόχρεό ωση καταβόληό ς φόό ρων στην Ελλαό δα. Σε περιόπτωση πόυ εό χόυν τεό τόια υπόχρεό ωση θα
υπόβαό λλόυν σχετικόό απόδεικτικόό της όικειόας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστικηό ενημερόό τητα πόυ εκδιόδεται απόό τόν αρμόό διό ασφαλιστικόό φόρεό α. Η
ασφαλιστικηό ενημερόό τητα καλυό πτει τις ασφαλιστικεό ς υπόχρεωόσεις τόυ πρόσφεό ρόντός όικόνόμικόυό

17PROC002151383 2017-10-26
φόρεό α α) ως φυσικόό ηό νόμικόό πρόό σωπό για τό πρόσωπικόό τόυς με σχεό ση εξαρτημεό νης εργασιόας, β)
για εό ργα πόυ εκτελειό μόό νός τόυ ηό σε κόινόπραξιόα καθωός και γ) για τα στελεό χη τόυ πόυ εό χόυν
υπόχρεό ωση ασφαό λισης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημεό νόι στην Ελλαό δα όικόνόμικόιό φόρειός
υπόβαό λλόυν απόδεικτικόό ασφαλιστικηό ς ενημερόό τητας (κυό ριας και επικόυρικηό ς ασφαό λισης) για τό
πρόσωπικόό τόυς με σχεό ση εξαρτημεό νης εργασιόας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμεό νόυς – μεό λη τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπόό πρόσωπικόό ). Δεν γιόνόνται απόδεκταό ως απόό δειξη ενημερόό τητας της πρόσφεό ρόυσας
εταιριόας, απόδεικτικαό ενημερόό τητας για τα στελεό χη πόυ στελεχωόνόυν τό πτυχιόό της εταιριόας ως
εταιόρόι. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεό ρόντες (φυσικαό και νόμικαό πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν τα αό νω
απόδεικτικαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνη δηό λωση περιό τόυ όό τι δεν απασχόλόυό ν πρόσωπικόό , για τό όπόιόό
υπαό ρχει υπόχρεό ωση ασφαό λισης σε ημεδαπόυό ς ασφαλιστικόυό ς όργανισμόυό ς. Αν απασχόλόυό ν τεό τόιό
πρόσωπικόό , πρεό πει να υπόβαό λλόυν σχετικόό απόδεικτικόό ασφαλιστικηό ς ενημερόό τητας. .
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόπόιητικόό πόυ εκδιόδεται απόό την αρμόό δια αρχηό
τόυ όικειό όυ κραό τόυς - μεό λόυς ηό χωόρας. Για τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς πόυ ειόναι εγκαταστημεό νόι ηό
εκτελόυό ν εό ργα στην Ελλαό δα τό πιστόπόιητικόό όό τι δεν τελόυό ν υπόό πτωόχευση, παυό ση εργασιωόν,
πτωχευτικόό συμβιβασμόό , αναγκαστικηό διαχειόριση, δεν εό χόυν υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσης
εκδιόδεται απόό τό αρμόό διό πρωτόδικειόό της εό δρας τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α και τό πιστόπόιητικόό όό τι
δεν εό χει τεθειό υπόό εκκαθαό ριση εκδιόδεται απόό τό όικειό ό πρωτόδικειόό για τα νόμικαό πρόό σωπα εκτόό ς
Α.Ε. και απόό τό Γ.Ε.ΜΗ. ηό τις Περιφερειακεό ς Ενόό τητες για τις Α.Ε. συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις
όό πως καό θε φόραό ισχυό όυν. Τα φυσικαό πρόό σωπα δε φεό ρόυν πιστόπόιητικόό περιό μη θεό σης σε
εκκαθαό ριση.
(δ) Αν τό κραό τός-μεό λός ηό χωόρα δεν εκδιόδει τα υπόό των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιητικαό ηό όό πόυ τα
πιστόπόιητικαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωόσεις υπόό 1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α., τό
εό γγραφό ηό τό πιστόπόιητικόό μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό εό νόρκη βεβαιόωση ηό , στα κραό τη - μεό λη ηό
στις χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεται εό νόρκη βεβαιόωση, απόό υπευό θυνη δηό λωση τόυ ενδιαφερόμεό νόυ
ενωόπιόν αρμόό διας δικαστικηό ς ηό διόικητικηό ς αρχηό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ηό αρμόό διόυ επαγγελματικόυό ηό
εμπόρικόυό όργανισμόυό τόυ κραό τόυς μεό λόυς ηό της χωόρας καταγωγηό ς ηό της χωόρας όό πόυ ειόναι
εγκατεστημεό νός ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας.
Στην περιόπτωση αυτηό όι αρμόό διες δημόό σιες αρχεό ς παρεό χόυν επιόσημη δηό λωση στην όπόιόα αναφεό ρεται
όό τι δεν εκδιόδόνται τα πιστόπόιητικαό της παρόυό σας παραγραό φόυ ηό όό τι τα πιστόπόιητικαό αυταό δεν
καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωόσεις πόυ αναφεό ρόνται στα υπόό 1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α της
παρόυό σας.
Αν διαπιστωθειό με όπόιόνδηό πότε τρόό πό όό τι, στην εν λόό γω χωόρα εκδιόδόνται τα υπόό ψη πιστόπόιητικαό ,
η πρόσφόραό τόυ διαγωνιζόό μενόυ απόρριόπτεται.
(ε) Για τις λόιπεό ς περιπτωόσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υπόβαό λλεται επικαιρόπόιημεό νη
υπευό θυνη δηό λωση ενωόπιόν αρμόό διας δικαστικηό ς ηό διόικητικηό ς αρχηό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ηό αρμόό διόυ
επαγγελματικόυό ηό εμπόρικόυό όργανισμόυό τόυ κραό τόυς – μεό λόυς ηό της χωόρας καταγωγηό ς ηό της χωόρας
εγκαταό στασης τόυ πρόσφεό ρόντός όό τι δεν συντρεό χόυν στό πρόό σωπόό τόυ όι όριζόό μενόι λόό γόι
απόκλεισμόυό .
Ειδικαό για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργόληπτικεό ς
επιχειρηό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεό νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνται πιστόπόιητικαό χόρηγόυό μενα απόό τα
αρμόό δια επιμελητηό ρια και φόρειός (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απόό τα όπόιό α απόδεικνυό εται όό τι τα
πρόό σωπα με βεβαιόωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωόνόυν την εργόληπτικηό επιχειόρηση, δεν εό χόυν διαπραό ξει
σόβαρόό επαγγελματικόό παραό πτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για την απόό δειξη της μη συνδρόμηό ς τόυ λόό γόυ απόκλεισμόυό της παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνται, εφόό σόν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόναι ανωόνυμη εταιριόα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυό νται της υπόχρεό ωσης αυτηό ς όι εταιρειόες
πόυ ειόναι εισηγμεό νες στό Χρηματιστηό ριό της χωόρας εγκαταό στασηό ς τόυς και υπόβαό λλόυν περιό τόυό τόυ
υπευό θυνη δηό λωση τόυ νόό μιμόυ εκπρόσωόπόυ τόυς].
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- Πιστόπόιητικόό αρμόό διας αρχηό ς τόυ κραό τόυς της εό δρας, απόό τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι μετόχεό ς
ειόναι όνόμαστικεό ς
- Αναλυτικηό καταό σταση με τα στόιχειόα των μετόό χων της εταιρειόας και τόν αριθμόό των μετόχωόν καό θε
μετόό χόυ (μετόχόλόό γιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό ειόναι καταχωρημεό να στό βιβλιό ό μετόό χων της
εταιρειόας, τό πόλυό τριαό ντα εργαό σιμες ημεό ρες πριν απόό την ημεό ρα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς.
Ειδικόό τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμιόζόυν μόό νό την αναλυτικηό
καταό σταση με τα στόιχειόα των μετόό χων της εταιρειόας και τόν αριθμόό των μετόχωόν καό θε μετόό χόυ
(μετόχόλόό γιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό ειόναι καταχωρημεό να στό βιβλιό ό μετόό χων της εταιρειόας, τό πόλυό
τριαό ντα εργαό σιμες ημεό ρες πριν απόό την ημεό ρα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς καθωός η απαιότηση για την
υπόβόληό τόυ πιστόπόιητικόυό απόό τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι μετόχεό ς ειόναι όνόμαστικεό ς,
καλυό πτεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 της παρόυό σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόό σόν εό χόυν καταό τό διόκαιό της εό δρας τόυς όνόμαστικεό ς
μετόχεό ς, πρόσκόμιόζόυν :
αα) Πιστόπόιητικόό αρμόό διας αρχηό ς τόυ κραό τόυς της εό δρας, απόό τό όπόιό ό να πρόκυό πτει όό τι όι
μετόχεό ς ειόναι όνόμαστικεό ς.
ββ) Αναλυτικηό καταό σταση μετόό χων, με αριθμόό των μετόχωόν τόυ καό θε μετόό χόυ, όό πως τα στόιχειόα
αυταό ειόναι καταχωρημεό να στό βιβλιόό μετόό χων της εταιρειόας με ημερόμηνιόα τό πόλυό 30 εργαό σιμες
ημεό ρες πριν την υπόβόληό της πρόσφόραό ς.
γγ) Καό θε αό λλό στόιχειόό απόό τό όπόιόό να πρόκυό πτει η όνόμαστικόπόιόηση μεό χρι φυσικόυό
πρόσωόπόυ των μετόχωόν, πόυ εό χει συντελεστειό τις τελευταιόες 30 (τριαό ντα) εργαό σιμες ημεό ρες πριν την
υπόβόληό της πρόσφόραό ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εό χόυν καταό τό διόκαιό της χωόρας στην όπόιόα εό χόυν την εό δρα
τόυς όνόμαστικεό ς μετόχεό ς, υπόβαό λλόυν :
αα) Βεβαιόωση περιό μη υπόχρεό ωσης όνόμαστικόπόιόησης των μετόχωόν απόό αρμόό δια αρχηό , εφόό σόν
υπαό ρχει σχετικηό πρόό βλεψη, διαφόρετικαό πρόσκόμιόζεται υπευό θυνη δηό λωση τόυ διαγωνιζόό μενόυ.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμεό νη καταό σταση μετόό χων πόυ κατεό χόυν τόυλαό χιστόν 1% των μετόχωόν.
γγ) Αν δεν τηρειόται τεό τόια καταό σταση, πρόσκόμιόζεται σχετικηό καταό σταση μετόό χων (με 1%),
συό μφωνα με την τελευταιόα Γενικηό Συνεό λευση, αν όι μεό τόχόι αυτόιό ειόναι γνωστόιό στην εταιρειόα.
δδ) Αν δεν πρόσκόμισθειό καταό σταση καταό τα ανωτεό ρω, η εταιρειόα αιτιόλόγειό τόυς λόό γόυς πόυ όι
μεό τόχόι αυτόιό δεν της ειόναι γνωστόιό. Η αναθεό τόυσα αρχηό δεν υπεισεό ρχεται στην κριόση της ως αό νω
αιτιόλόγιό ας. Δυό ναται ωστόό σό να απόδειόξει τη δυνατόό τητα υπόβόληό ς της καταό στασης μετόό χων και
μόό νό στην περιό πτωση αυτηό η εταιρειόα απόκλειόεται απόό την παρόυό σα διαδικασιόα.
Για την περιόπτωση τόυ αό ρθρόυ 22.Α.9. της παρόυό σας διακηό ρυξης, υπευό θυνη δηό λωση ενωόπιόν
αρμόό διας δικαστικηό ς ηό διόικητικηό ς αρχηό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ηό αρμόό διόυ επαγγελματικόυό ηό
εμπόρικόυό όργανισμόυό τόυ κραό τόυς – μεό λόυς ηό της χωόρας καταγωγηό ς ηό της χωόρας εγκαταό στασης τόυ
πρόσφεό ρόντός όό τι δεν εό χει εκδόθειό σε βαό ρός τόυ απόό φαση απόκλεισμόυό , συό μφωνα με τό αό ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.
Περαιτεό ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεται η υπευό θυνη δηό λωση της κόινηό ς απόό φασης
των Υπόυργωόν Αναό πτυξης και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόραό την καταλληλόό τητα για την αό σκηση της επαγγελματικηό ς δραστηριόό τητας, όι
πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστημεό νόι στην Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαιόωση εγγραφηό ς στό Μ.Ε.ΕΠ liii
στην Α1 τάξη και άνω, για εό ργα κατηγόριόας ΟΙΚΟΚΔΟΜΙΚΩΝ
(β) Οι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστημεό νόι σε λόιπαό κραό τη μεό λη της Ευρωπαιϋκηό ς Ένωσης
πρόσκόμιόζόυν τις δηλωόσεις και πιστόπόιητικαό πόυ περιγραό φόνται στό Παραό ρτημα XI τόυ
Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστημεό νόι σε κραό τός μεό λός τόυ Ευρωπαιϋκόυό Οικόνόμικόυό Χωόρόυ
(Ε.Ο.Χ) ηό σε τριότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψει και κυρωόσει τη ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ η υπόό αναό θεση
δημόό σια συό μβαση καλυό πτεται απόό τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεό ς σημειωόσεις τόυ
σχετικόυό με την Ένωση Πρόσαρτηό ματός I της ως αό νω Συμφωνιόας, ηό σε τριότες χωόρες πόυ δεν
εμπιό πτόυν στην πρόηγόυό μενη περιόπτωση και εό χόυν συναό ψει διμερειός ηό πόλυμερειός συμφωνιόες με την
Ένωση σε θεό ματα διαδικασιωόν αναό θεσης δημόσιόων συμβαό σεων, πρόσκόμιόζόυν πιστόπόιητικόό
αντιόστόιχόυ επαγγελματικόυό ηό εμπόρικόυό μητρωόόυ. Στην περιόπτωση πόυ χωόρα δεν τηρειό τεό τόιό
μητρωόό, τό εό γγραφό ηό τό πιστόπόιητικόό μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό εό νόρκη βεβαιόωση ηό , στα
κραό τη - μεό λη ηό στις χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεται εό νόρκη βεβαιόωση, απόό υπευό θυνη δηό λωση τόυ
ενδιαφερόμεό νόυ ενωόπιόν αρμόό διας δικαστικηό ς ηό διόικητικηό ς αρχηό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ηό αρμόό διόυ
επαγγελματικόυό ηό εμπόρικόυό όργανισμόυό της χωόρας καταγωγηό ς ηό της χωόρας όό πόυ ειόναι
εγκατεστημεό νός ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας όό τι δεν τηρειόται τεό τόιό μητρωόό και όό τι ασκειό τη
δραστηριόό τητα τόυ αό ρθρόυ 21 της παρόυό σας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμικηό και χρηματόόικόνόμικη επαό ρκεια των όικόνόμικωόν φόρεό ων απόδεικνυό εται
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για τό 22. Γ (α), απόό τη Βεβαιόωση εγγραφηό ς τόυ αό ρθρόυ 23.4. (α) της παρόυό σας καθωός και
υπευό θυνη δηό λωση τόυ Ν. 1599/86 για τό ανεκτεό λεστό μεό ρός των εργόλαβικωόν συμβαό σεων
συνόδευόό μενη απόό (α) πιόνακα όό λων των υπόό εκτεό λεση εό ργων και (β) τις βεβαιωόσεις των αρμόδιόων
υπηρεσιωόν για τό ανεκτεό λεστό μεό ρός καό θε εργόλαβιόας πόυ εκτελειό ειότε αυτότελωός ειότε σε
κόινόπραξιόα (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008) με την επιφυό λαξη των διαταό ξεων τόυ αό ρθρόυ 20
παρ. 5 τόυ Ν. 3669/2008.
(ii) Για τό 22.Γ (β) ........................ liv
(β) Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειός πόυ ειόναι εγγεγραμμεό νόι σε επίσημους καταλόγους ηό
διαθεό τόυν πιστόπόιητικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιόησης πόυ συμμόρφωόνόνται με τα ευρωπαιϋκαό
πρόό τυπα πιστόπόιόησης, καταό την εό ννόια τόυ Παραρτηό ματός VII τόυ Πρόσαρτηό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεό τόυσες αρχεό ς πιστόπόιητικόό εγγραφηό ς, εκδιδόό μενό
απόό την αρμόό δια αρχηό ηό τό πιστόπόιητικόό πόυ εκδιόδεται απόό τόν αρμόό διό όργανισμόό πιστόπόιόησης,
καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειός πόυ δεν ειόναι εγγεγραμμεό νόι σε επιόσημόυς καταλόό γόυς ηό διαθεό τόυν
πιστόπόιητικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιόησης καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως δικαιόλόγητικαό τα
αναφερόό μενα στό αό ρθρό 96 τόυ Ν 3669/2008 καθωός και όό τι αό λλό δικαιόλόγητικόό τόυ Μεό ρόυς Ι τόυ
Παραρτηyματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτηyματός Α΄ τόυ Ν 4412/2016 πόυ όι όικόνόμικόιό φόρειός θεωρόυό ν
απαραιότητό.lv
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικηό και επαγγελματικηό ικανόό τητα των όικόνόμικωόν φόρεό ω ν απόδεικνυό εται:
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(α) για τις εγγεγραμμεό νες εργόληπτικεό ς επιχειρηό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για τό 22. Δ (α), απόό τη Βεβαιό ω ση εγγραφηό ς τόυ αό ρθρόυ 23.4. (α) της παρόυό σας
(ii) για τό 22.Δ (β) ............................................................. lvi
(β) Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ν αι εγγεγραμμεό ν όι σε επίσημους καταλόγους ηό
διαθεό τόυν πιστόπόιητικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιό ησης πόυ συμμόρφωόνόνται με τα
ευρωπαιϋ κ αό πρόό τυπα πιστόπόιό η σης, καταό την εό ννόια τόυ Παραρτηό ματός VII τόυ Πρόσαρτηό ματός
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιό ζόυν στις αναθεό τόυσες αρχεό ς πιστόπόιητικόό
εγγραφηό ς εκδιδόό μενό απόό την αρμόό δια αρχηό ηό τό πιστόπόιητικόό πόυ εκδιό δεται απόό τόν αρμόό διό
όργανισμόό πιστόπόιό η σης, καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ δεν ειό ναι εγγεγραμμεό ν όι σε επιό σημόυς καταλόό γόυς ηό
διαθεό τόυν πιστόπόιητικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιό ησης καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
δικαιόλόγητικαό τα αναφερόό μενα στό αό ρθρό 96 τόυ Ν 3669/2008 καθωό ς και όό τι αό λλό
δικαιόλόγητικόό τόυ Μεό ρόυς IΙ τόυ Παραρτηyματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτηyματός Α΄ τόυ Ν 4412/2016 πόυ
όι όικόνόμικόιό φόρειό ς θεωρόυό ν απαραιότητό .lvii
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εlviii
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιόπτωση νόμικόυό πρόσωόπόυ, υπόβαό λλόνται τα νόμιμόπόιητικαό εό γγραφα απόό τα όπόιόα να
πρόκυό πτει η εξόυσιόα υπόγραφηό ς τόυ νόμιόμόυ εκπρόσωόπόυ
Εαό ν ό πρόσφεό ρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασης,
2. Αντιόγραφό τόυ ισχυό όντός καταστατικόυό με τό ΦΕΚ στό όπόιόό εό χόυν δημόσιευτειό όό λες όι
μεό χρι σηό μερα τρόπόπόιηό σεις αυτόυό ηό επικυρωμεό νό αντιόγραφό κωδικόπόιημεό νόυ
καταστατικόυό (εφόό σόν υπαό ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιό ό εό χει δημόσιευτειό τό πρακτικόό ΔΣ εκπρόσωόπησης τόυ νόμικόυό πρόσωόπόυ,
4. Πρακτικόό Δ.Σ περιό εό γκρισης συμμετόχηό ς στό διαγωνισμόό , στό όπόιόό μπόρειό να περιεό χεται
και εξόυσιόδόό τηση (εφόό σόν αυτόό πρόβλεό πεται απόό τό καταστατικόό τόυ υπόψηφιόόυ
αναδόό χόυ) για υπόγραφηό και υπόβόληό πρόσφόραό ς σε περιόπτωση πόυ δεν υπόγραό φει ό ιόδιός
ό νόό μιμός εκπρόό σωπός τόυ φόρεό α την πρόσφόραό και τα λόιπαό απαιτόυό μενα εό γγραφα τόυ
διαγωνισμόυό και όριόζεται συγκεκριμεό να αό τόμό, ως αντιόκλητός,
5. Πιστόπόιητικόό αρμόό διας δικαστικηό ς ηό διόικητικηό ς αρχηό ς περιό τρόπόπόιηό σεων τόυ
καταστατικόυό / μη λυό σης της εταιρειόας, τό όπόιόό πρεό πει να εό χει εκδόθειό τό πόλυό τρειός (3)
μηό νες πριν απόό την ημερόμηνιόα υπόβόληό ς πρόσφόρωόν.
Εαό ν ό πρόσφεό ρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιόγραφό τόυ καταστατικόυό με όό λα τα μεό χρι σηό μερα τρόπόπόιητικαό ,
2. Πιστόπόιητικαό αρμόό διας δικαστικηό ς ηό διόικητικηό ς αρχηό ς περιό των τρόπόπόιηό σεων τόυ
καταστατικόυό .
Σε περιόπτωση εγκαταό στασης τόυς στην αλλόδαπηό , τα δικαιόλόγητικαό συό στασηό ς τόυς
εκδιόδόνται με βαό ση την ισχυό όυσα νόμόθεσιόα της χωόρας πόυ ειόναι εγκατεστημεό να, απόό την
όπόιόα και εκδιόδεται τό σχετικόό πιστόπόιητικόό .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)
Οι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ν αι εγγεγραμμεό ν όι σε επιό σημόυς καταλόό γόυς ηό διαθεό τ όυν
πιστόπόιό ηση απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιό ησης πόυ συμμόρφωόνόνται με τα ευρωπαιϋ κ αό πρόό τυπα
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πιστόπόιό ησης, καταό την εό ννόια τόυ Παραρτηό ματός VII τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να πρόσκόμιό ζόυν στις αναθεό τ όυσες αρχεό ς πιστόπόιητικόό εγγραφηό ς εκδιδόό μενό απόό την
αρμόό δια αρχηό ηό τό πιστόπόιητικόό πόυ εκδιό δεται απόό τόν αρμόό διό όργανισμόό πιστόπόιό ησης.
Στα πιστόπόιητικαό αυταό αναφεό ρ όνται τα δικαιόλόγητικαό βαό σει των όπόιό ων εό γινε η εγγραφηό των
εν λόό γω όικόνόμικωόν φόρεό ω ν στόν επιό σημό καταό λόγό ηό η πιστόπόιό ηση και η καταό ταξη στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
Η πιστόπόιόυό μενη εγγραφηό στόυς επιό σημόυς καταλόό γόυς απόό τόυς αρμόό διόυς όργανισμόυό ς ηό τό
πιστόπόιητικόό , πόυ εκδιό δεται απόό τόν όργανισμόό πιστόπόιό ησης, συνισταό τεκμηό ριό
καταλληλόό τητας όό σόν αφόραό τις απαιτηό σεις πόιότικηό ς επιλόγηό ς, τις όπόιό ες καλυό πτει ό επιό σημός
καταό λόγός ηό τό πιστόπόιητικόό .
Οι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ν αι εγγεγραμμεό ν όι σε επιό σημόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνται απόό
την υπόχρεό ω ση υπόβόληό ς των δικαιόλόγητικωόν πόυ αναφεό ρόνται στό πιστόπόιητικόό εγγραφηό ς
τόυς.
(β) Οι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ν αι εγγεγραμμεό ν όι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόό σόν πρόσκόμιό ζόυν
«Ενημερόό τητα Πτυχιό όυ» εν ισχυό , απαλλαό σσόνται απόό την υπόχρεό ωση υπόβόληό ς των
δικαιόλόγητικωό ν lix:
- απόό σπασμα πόινικόυό μητρωόόυ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυό σας για τόν Πρόό εδρό και
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόληπτικηό ς επιχειό ρησης. Για τα λόιπαό μεό λη τόυ Δ.Σ της εταιρειό ας, θα
πρεό πει να υπόβληθειό αυτότελωός απόό σπασμα πόινικόυό μητρωόόυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό δεν
καλυό πτόνται απόό την Ενημερόό τητα Πτυχιό όυ. lx
- φόρόλόγικηό και ασφαλιστικηό ενημερόό τητα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυό σας. lxi
- τα πιστόπόιητικαό απόό τό αρμόό διό Πρωτόδικειό ό και τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυό σας
υπόό την πρόυϋ πόό θεση όό μως όό τι καλυό πτόνται πληό ρως ( όό λες όι πρόβλεπόό μενες περιπτωόσεις ) απόό
την Ενημερόό τητα Πτυχιό όυ.
- τό πιστόπόιητικόό απόό τό αρμόό διό επιμελητηό ριό όό σόν αφόραό τό λόό γό απόκλεισμόυό τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ). lxii
- τό πιστόπόιητικόό της αρμόό διας αρχηό ς για την όνόμαστικόπόιό ηση των μετόχωό ν τόυ αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα απόδεικτικαό εό γγραφα νόμιμόπόιό η σης της εργόληπτικηό ς επιχειό ρησης.
Σε περιό π τωση πόυ καό πόιό απόό τα ανωτεό ρω δικαιόλόγητικαό εό χει ληό ξει, πρόσκόμιό ζεται τό σχετικόό
δικαιόλόγητικόό εν ισχυό . Εφόό σόν στην Ενημερόό τητα Πτυχιό όυ δεν αναφεό ρ εται ρηταό όό τι τα στελεό χη
τόυ πτυχιό όυ τόυ πρόσφεό ρ όντα ειό ναι ασφαλιστικωός ενηό μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεό ρων
πρόσκόμιό ζει επιπλεό όν της Ενημερόό τητας Πτυχιό όυ, ασφαλιστικηό ενημερόό τητα για τα στελεό χη
αυταό .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περιό π τωση πόυ όικόνόμικόό ς φόρεό ας επιθυμειό να στηριχθειό στις ικανόό τητες αό λλων φόρεό ων,
η απόό δειξη όό τι θα εό χει στη διαό θεσηό τόυ τόυς αναγκαιό όυς πόό ρόυς, γιό νεται με την πρόσκόό μιση
σχετικόυό συμφωνητικόυό των φόρεό ω ν αυτωό ν για τόν σκόπόό αυτόό .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φαό κελός πρόσφόραό ς (πρόσφόραό ) των διαγωνιζόμεό ν ων περιλαμβαό νει, επιό πόινηό
απόκλεισμόυό , τα ακόό λόυθα:
(α) ξεχωριστόό σφραγισμεό ν ό φαό κελό με την εό νδειξη «Δικαιόλόγητικαό Συμμετόχηό ς»
(β) ξεχωριστόό σφραγισμεό ν ό φαό κελό με την εό νδειξη «Οικόνόμικηό Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεό ρ ω:
24.2 Ο φαό κελός «Δικαιόλόγητικαό Συμμετόχηό ς» πρεό πει, επιό πόινηό απόκλεισμόυό , να περιεό χει τα
ακόό λόυθα:
- α) Τό Τυπόπόιημεό ν ό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λωσης (ΤΕΥΔ)
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Οι ενωόσεις όικόνόμικωόν φόρεό ω ν πόυ υπόβαό λλόυν κόινηό πρόσφόραό , υπόβαό λλόυν τό ΤΕΥΔ για
καό θε όικόνόμικόό φόρεό α πόυ συμμετεό χει στην εό ν ωση.
24.3 Ο φαό κελός «Οικόνόμικηό Πρόσφόραό » περιεό χει συμπληρωμεό ν ό τό χόρηγηθεό ν απόό την
αναθεό τόυσα αρχηό εό ντυπό Οικόνόμικηό ς Πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 2 (δ) της παρόυό σας.
Επισημαίνεται ότι:
α) απόκλειόόνται απόό τόν διαγωνισμόό πρόσφόρεό ς, στις όπόιόες δεν αναγραό φεται εό στω και εό να
επιμεό ρόυς πόσόστόό εό κπτωσης όμαό δας εργασιωόν τόυ εντυό πόυ της όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς στην
περιπτ. (α) της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016 ηό τό ενιαιό ό πόσόστόό εό κπτωσης στην περιπτ.
(β) της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν. 4412/2016, όλόγραό φως και αριθμητικωός.
β) η όλόό γραφη αναγραφηό των επιμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσης υπερισχυό ει της αντιόστόιχης
αριθμητικηό ς.
γ) Αν παρόυσιαστόυό ν ελλειόψεις στην αναγραφηό των στόιχειόων της όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς (πλην
εκειόνων πόυ επιφεό ρόυν απόκλεισμόό ), διαφόρεό ς μεταξυό της όλόό γραφης και της αριθμητικηό ς τιμηό ς ηό
λόγιστικαό σφαό λματα στα αθρόιόσματα, τα γινόό μενα ηό τη στρόγγυλόπόιόηση, η Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό
διόρθωόνει τα σφαό λματα και αναγραό φει την όρθηό όικόνόμικηό πρόσφόραό .
24.4
Οι πρόσφόρεό ς υπόγραό φόνται και μόνόγραό φόνται αναό φυό λλό απόό τόν όικόνόμικόό φόρεό α ηό , σε
περιόπτωση νόμικωόν πρόσωόπων, απόό τό νόό μιμό εκπρόό σωπό αυτωόν. Η εό νωση όικόνόμικωόν φόρεό ων
υπόβαό λλει κόινηό πρόσφόραό , η όπόιό α υπόγραό φεται υπόχρεωτικαό ειότε απόό όό λόυς τόυς όικόνόμικόυό ς
φόρειό ς πόυ απότελόυό ν την εό νωση ειότε απόό εκπρόό σωπόό τόυς νόμιόμως εξόυσιόδότημεό νό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας αναφεό ρει στην πρόσφόραό τόυ τό τμηό μα της συό μβασης πόυ
πρότιόθεται να αναθεό σει υπόό μόρφηό υπεργόλαβιό ας σε τριότόυς, καθωός και τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότειόνει.
25.2. Η τηό ρηση των υπόχρεωόσεων της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό υπεργόλαό βόυς δεν
αιόρει την ευθυό νη τόυ κυριόόυ αναδόό χόυ.
25.3. Η αναθεό τόυσα αρχηό
α) επαληθευό ει υπόχρεωτικαό τη συνδρόμηό των λόό γων απόκλεισμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας
για τόυς υπεργόλαό βόυς και όό τι διαθεό τόυν τα αντιόστόιχα πρόσόό ντα για την εκτεό λεση τόυ εό ργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυν συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιημεό νό Έντυπό Υπευό θυνης
Δηό λωσης ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτειό υπόχρεωτικαό απόό τόν όικόνόμικόό φόρεό α να αντικαταστηό σει εό ναν υπεργόλαό βό, όό ταν απόό
την ως αό νω επαληό θευση πρόκυό πτει όό τι συντρεό χόυν λόό γόι απόκλεισμόυό τόυ και όό τι δεν καλυό πτει τα
αντιόστόιχα πρόσόό ντα για την εκτεό λεση τόυ εό ργόυ πόυ αναλαμβαό νει συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εό γκριση κατασκευηό ς τόυ δημόπρατόυό μενόυ εό ργόυ, απόφασιό στηκε με την αριθμ.
670/2017 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΖΩΗ5-7ΘΦ) Απόό φαση Δ.Σ. Δηό μόυ Χανιό ω ν .
26.2 Ο Κυό ριός τόυ Έργόυ μπόρειό να εγκαταστηό σει για τό εό ργό αυτόό Τεχνικόό Συό μβόυλ ό. Ο
Αναό δόχός τόυ εό ρ γόυ, εό χει την υπόχρεό ω ση να διευκόλυό νει τις δραστηριόό τητες τόυ Τεχνικόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πηγαό ζόυν απόό τη συμβατικηό σχεό ση της Υπηρεσιό ας με αυτόό ν.

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 666/2017 (ΑΔΑ Ω2ΨΙΩΗ5-ΝΝΠ) Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Χανίων
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i

Για την εό ννόια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. αό ρθρό 2 παρ. 1 περ. 29 τόυ ν. 4412/2016. Αναλυτικεό ς
όδηγιόες συμπληό ρωσης τόυ παρόό ντός τευό χόυς, καθωός και της αντιόστόιχης διακηό ρυξης αό νω των όριόων, διόδόνται στην
Κατευθυντηό ρια Οδηγιόα (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θεό μα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόό φαση 183/2016) (στό εξηό ς “ΚΟ
για τη συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων συμβαό σεων εό ργόυ”).
ii

Συμπληρωόνόνται τα στόιχειόα της αναθεό τόυσας αρχηό ς.

iii

Αναγραό φεται ό κωδικόό ς ταυτόπόιόησης της διατιθεό μενης πιόστωσης (π.χ. κωδικόό ς εναό ριθμόυ εό ργόυ στό ΠΔΕ ηό κωδικόό ς
πιόστωσης τόυ τακτικόυό πρόυϋ πόλόγισμόυό τόυ φόρεό α υλόπόιόησης). Σε περιόπτωση συγχρηματόδότόυό μενων εό ργων απόό
πόό ρόυς της Ευρωπαιϋκηό ς Ένωσης, αναγραό φεται και ό τιότλός τόυ Επιχειρησιακόυό Πρόγραό μματός τόυ ΕΣΠΑ ηό αό λλόυ
συγχρηματόδότόυό μενόυ απόό πόό ρόυς ΕΕ πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεό νό τό δημόπρατόυό μενό εό ργό.
iv
Συμπληρωόνεται η επωνυμιόα της αναθεό τόυσας αρχηό ς.
v

Σε περιόπτωση πόυ η αναθεό τόυσα αρχηό διαθεό τει γραφειόα σε περισσόό τερες απόό μια ταχυδρόμικεό ς διευθυό νσεις, θα πρεό πει να
αναγραφειό στην Πρόκηό ρυξη μόό νό η ταχυδρόμικηό διευό θυνση στην όπόιόα θα διενεργηθειό η απόσφραό γιση των πρόσφόρωόν
των υπόψηφιόων, για την απόφυγηό τυχόό ν συό γχυσης.
vi
Τιόθεται ό τιότλός της Υπηρεσιόας πόυ θα διεξαό γει τό διαγωνισμόό .
vii
Στό τευό χός Διακηρυό ξεων Δημόσιόων Συμβαό σεων της Εφημεριόδας της Κυβεό ρνησης.
viii
Σε περιόπτωση πόυ ειόναι δυνατηό η με ηλεκτρόνικόό μεό σό ελευό θερη, αό μεση πληό ρης και δωρεαό ν πρόό σβαση των
ενδιαφερόμεό νων στη συγγραφηό υπόχρεωόσεων και στα λόιπαό εό γγραφα της συό μβασης, θα πρεό πει να πρόσδιόριόζεται
στην παρόυό σα διακηό ρυξη η ηλεκτρόνικηό διευό θυνση στην όπόιόα διατιόθεται η εν λόό γω τεκμηριόωση. Στην περιόπτωση αυτηό
δεν υπαό ρχει πρόό βλεψη για δαπαό νη αναπαραγωγηό ς των τευχωόν τόυ διαγωνισμόυό .
ix
Όταν η αναθεό τόυσα αρχηό πρότιόθεται να εφαρμόό σει την παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεό ρόνται, στό
παρόό ν αό ρθρό της διακηό ρυξης, τα μεό τρα πρόστασιόας τόυ εμπιστευτικόυό χαρακτηό ρα των πληρόφόριωόν, τα όπόιόα
απαιτόυό νται, και τόν τρόό πό με τόν όπόιόό ειόναι δυνατηό η πρόό σβαση στα σχετικαό εό γγραφα. Ενδεικτικαό , λ.χ., η
αναθεό τόυσα αρχηό θα μπόρόυό σε να αναφεό ρει όό τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
x
Συμπληρωόνεται απόό την Αναθεό τόυσα Αρχηό με σαφηό νεια συγκεκριμεό νη ημερόμηνιόα ( “εγκαιόρως, ηό τόι ως την... ), πρός
απόφυγηό όιασδηό πότε συό γχυσης και αμφιβόλιόας.
xi
Συμπληρωόνεται ημεό ρα πόυ καθόριόζει η αναθεό τόυσα αρχηό καταό τρόό πό ωόστε όό λόι όι ενδιαφερόό μενόι όικόνόμικόιό φόρειός να
μπόρόυό ν να λαό βόυν γνωόση όό λων των αναγκαιόων πληρόφόριωόν για την καταό ρτιση των πρόσφόρωόν.
xii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 18 της παρόυό σας.
xiii
Σκόό πιμό ειόναι η επιστρoφηό της σφραγισμεό νης πρόσφόραό ς να λαό βει χωόρα μεταό την απόό φαση εό γκρισης τόυ πρακτικόυό τόυ
αό ρθρόυ 4.1. (ζ) της παρόυό σας και της παρεό λευσης τόυ δικαιωόματός υπόβόληό ς εό νστασης , συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό
αό ρθρό 4.3 της παρόυό σας. Μεό χρι τόό τε η πρόσφόραό διακρατειόται σφραγισμεό νη στην Επιτρόπηό Διαγωνισμόυό .
xiv
Σημειωόνεται όό τι ό Αριθμόό ς πτυχιόόυ, η Κατηγόριόα και η Ταό ξη τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α αναγραό φεται, ειότε στό Μεό ρός ΙΙ :
Πληρόφόριόες σχετικαό με τόν όικόνόμικόό φόρεό α (εγγραφηό σε επιόσημό καταό λόγό), ειότε στό Μεό ρός IV : Κριτηό ρια Επιλόγηό ς (Α'
Καταλληλόό τητα) τόυ Τυπόπόιημεό νόυ Εντυό πόυ Υπευό θυνης Δηό λωσης ( ΤΕΥΔ ).
xv
Όταν εφαρμόό ζεται τό αό ρθρό 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρωότα εό λεγχός όικόνόμικωόν πρόσφόρωόν – εό λεγχός όμαλόό τητας
και ακόλόυό θως εό λεγχός δικαιόλόγητικωόν συμμετόχηό ς). Αν η αναθεό τόυσα αρχηό επιλεό ξει να μην εφαρμόό ζει τό αό ρθρό 101
παρ. 1, πρόσαρμόό ζει αναλόό γως την ακόλόυθόυό μενη διαδικασιόα (αό ρθρό 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
xvi
Όταν εφαρμόό ζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόό ζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2
τόυ αό ρθρόυ 95 ηό τα αό ρθρα 124-126 τόυ ν. 4412/2016, γιόνόνται όι αναγκαιόες πρόσαρμόγεό ς στη Διακηό ρυξη.
xvii
Επισημαιόνεται όό τι αν η αναθεό τόυσα αρχηό θεωρηό σει όό τι πρόσφόρεό ς φαιόνόνται ασυνηό θιστα χαμηλεό ς, απαιτειό απόό τόυς
όικόνόμικόυό ς φόρειός να εξηγηό σόυν την τιμηό ηό τό κόό στός πόυ πρότειόνόυν στην πρόσφόραό τόυς, εντόό ς απόκλειστικηό ς
πρόθεσμιόας, καταό ανωότατό όό ριό δεό κα ημερωόν απόό την κόινόπόιόηση της σχετικηό ς πρόό σκλησης. Στην περιόπτωση αυτηό
εφαρμόό ζόνται τα αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.
xviii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, η πρόθεσμιόα δεν μπόρειό να ειόναι μικρόό τερη των δεό κα ( 10 ) όυό τε
μεγαλυό τερη των ειόκόσι ( 20 ) ημερωόν απόό την κόινόπόιόηση της σχετικηό ς εό γγραφης ειδόπόιόησης στόν πρόσωρινόό αναό δόχό.
xix
Με την επιφυό λαξη των παρ. 7 και 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( ληό ψη επανόρθωτικωόν μεό σων ).
xx
Στό εν λόό γω σημειόό της διακηό ρυξης, πρεό πει να πρόσδιόριόζεται ό τόό πός (πχ. στα γραφειόα της αναθεό τόυσας αρχηό ς), καθωός
και τό χρόνικόό διαό στημα εντόό ς τόυ όπόιόόυ όό σόι υπεό βαλαν παραδεκτεό ς πρόσφόρεό ς μπόρόυό ν να λαμβαό νόυν γνωόση των
δικαιόλόγητικωόν κατακυό ρωσης πόυ κατατεό θηκαν, δηλ. εντόό ς ... εργαό σιμων ημερωόν απόό την ημερόμηνιόα πόυ κόινόπόιηό θηκε
σε αυτόυό ς, επιό απόδειόξει, η απόό φαση κατακυό ρωσης.
xxi
Τιόθεται μόό νό εφόό σόν πρόό κειται για συγχρηματόδότόυό μενό εό ργό απόό πόό ρόυς της Ευρωπαιϋκηό ς Ένωσης.
xxii
Τιόθεται μόό νό εφόό σόν επιλεγειό η διενεό ργεια κληό ρωσης για τη συγκρόό τηση συλλόγικωόν όργαό νων.
xxiii
Απόό 1-1-2017 τιόθεται σε ισχυό τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόιόό με τό αό ρθρό 13 καταργειό τό π.δ 113/2010.
xxiv
Τιόθεται μόό νό όό ταν εκ τόυ συμβατικόυό πόσόυό (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριός ΦΠΑ), πρόκυό πτει εφαρμόγηό των διαταό ξεων για
τόν εό λεγχό τόυ ΕΣΡ.
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xxv

Νόό μόι, ΠΔ και υπόυργικεό ς απόφαό σεις πόυ εκδιόδόνται μεταό την εό ναρξη της διαδικασιόας συό ναψης της συό μβασης
συό μφωνα με τό αό ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυό ν μεό ρός τόυ εφαρμόστεό όυ θεσμικόυό πλαισιόόυ της.
xxvi
Όταν πρόό κειται για συγχρηματόδότόυό μενό απόό
την Ε.Ε. εό ργό, τόυό τό να αναγραό φεται στη
Διακηό ρυξη και ειδικόό τερα να αναγραό φεται ό τιότλός της Πραό ξης και τόυ Επιχειρησιακόυό Πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ
όπόιόόυ ειόναι ενταγμεό νό τό δημόπρατόυό μενό εό ργό, καθωός και τα πόσόσταό συγχρηματόδόό τησης της δαπαό νης τόυ εό ργόυ απόό
εθνικόυό ς και ενωσιακόυό ς πόό ρόυς (με αναφόραό στό διαρθρωτικόό ταμειόό). Επιόσης, η σχετικηό συμπληό ρωση ακόλόυθειό τη
διακριτηό όρόλόγιόα Συλλόγικεό ς Απόφαό σεις ( ΣΑ ) εό ργων ηό ΚΑΕ, αναό λόγα την πηγηό χρηματόδόό τησης (ΠΔΕ ηό Τακτικόό ς
πρόυϋ πόλόγισμόό ς). Για τό ζηό τημα της αναό ληψης δαπανωόν δημόσιόων επενδυό σεων, βλ. και αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.
xxvii
Οι κρατηό σεις πρόσαρμόό ζόνται αναό λόγα με τόν φόρεό α εκτεό λεσης τόυ εό ργόυ.
xxviii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό ληψη υπόχρεωόσεων απόό τόυς διαταό κτες” ( Α΄ 145 ): “ Οι
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επιόσης, συό μφωνα με τό αό ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόυ ιόδιόυ π.δ :
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "
xxix
Τό πόσόό των απρόό βλεπτων δαπανωόν επαναυϋ πόλόγιόζεται καταό την υπόγραφηό της συό μβασης, αναό λόγα με την
πρόσφερθειόσα εό κπτωση, ωόστε να διατηρειόται η εν λόό γω πόσόστιαιόα αναλόγιόα τόυ 9% επιό της δαπαό νης εργασιωόν με
ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με την παραό γραφό 3 τόυ αό ρθρόυ 156 ν. 4412/2016.
xxx
Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
xxxi
Μπόρειό η εό ναρξη της πρόθεσμιόας να όριόζεται διαφόρετικαό , αν λόό γόυ χαό ρη δεν πρόβλεό πεται η αό μεση εό ναρξη των
εργασιωόν (αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxxii
Με την επιφυό λαξη της επόό μενης υπόσημειόωσης.
xxxiii
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρειό να επιτρεό πόυν την υπόβόληό εναλλακτικωόν πρόσφόρωόν και στην περιόπτωση αυτηό
πρόσαρμόό ζεται αντιστόιόχως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016 ).
xxxiv
Εφόό σόν συντρεό χει περιόπτωση, καταό τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπόό τε μνημόνευό όνται και όι απαραιότητες
λεπτόμεό ρειες.
xxxv
Συμπληρωόνεται αν πρόβλεό πεται ηό όό χι η χόρηό γηση πρόκαταβόληό ς. Συό μφωνα με την παραό γραφό 10 εδ. α τόυ αό ρθρόυ 25
τόυ ν. 3614/2007 (όό πως πρόστεό θηκε με την παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτωόσεις
συγχρηματόδότόυό μενων δημόό σιων εό ργων στις διακηρυό ξεις υπόχρεωτικαό περιλαμβαό νεται δυνατόό τητα χόρηό γησης
πρόκαταβόληό ς. Η υπόχρεό ωση αυτηό εξακόλόυθειό να ισχυό ει και για τα πρόγραό μματα της περιόό δόυ 2014-2020 δυναό μει της
παρ. 15 τόυ αό ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.
xxxvi
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να ζητόυό ν απόό τόυς πρόσφεό ρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ηση καληό ς λειτόυργιόας» για την
απόκαταό σταση των ελαττωμαό των πόυ ανακυό πτόυν ηό των ζημιωόν πόυ πρόκαλόυό νται απόό δυσλειτόυργιόα των εό ργων καταό
την περιόόδό εγγυό ησης καληό ς λειτόυργιόας, εφόό σόν πρόβλεό πεται στα εό γγραφα της συό μβασης. Τό υό ψός της εγγυό ησης καληό ς
λειτόυργιόας συμπληρωόνεται σε συγκεκριμεό νό χρηματικόό πόσόό . Οι εγγυητικεό ς επιστόλεό ς καληό ς λειτόυργιόας περιλαμβαό νόυν
κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στην παραό γραφό 15.2 της παρόυό σας και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό και τόν τιότλό της
σχετικηό ς συό μβασης.
xxxvii
Η πρόθεσμιόα παραλαβηό ς των πρόσφόρωόν καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 121 τόυ ν. 4412/2016 .
xxxviii
Οριόζεται ό χρόό νός απόό την Αναθεό τόυσα Αρχηό κατ΄ εκτιόμηση των ιδιαιτερότηό των της διαδικασιόας. Για τόν καθόρισμόό τόυ
χρόό νόυ ισχυό ός της πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
xxxix
Συό μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωός και τις παρ. 11 και 12 αό ρθρόυ 379 ν.
4412/2016, εξακόλόυθειό η υπόχρεό ωση δημόσιόευσης πρόκηό ρυξης συό μφωνα με τις παρ. 7 και 8 αό ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεό χρι
την 31/12/2017 σε δυό ό ημερηό σιες εφημεριόδες και στόν περιφερειακόό και τόπικόό τυό πό μεό χρι 31/12/2020 (πρβλ και την
ενόό τητα Δ της εγκυκλιόόυ με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
xl

Κατ’ αντιστόιχιόα με τα όυσιωόδη χαρακτηριστικαό τόυ εό ργόυ συό μφωνα με τό αό ρθρό 11 της παρόυό σας (αναφεό ρεται η
κατηγόριόα ηό όι κατηγόριόες στις όπόιόες εμπιόπτει τό εό ργό συό μφωνα με τό αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικόό τερόυς
όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).
xli

Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.

xlii

Τα κριτηό ρια επιλόγηό ς σχεδιαό ζόνται καταό τρόό πό, ωόστε να μην περιόριόζεται δυσαναό λόγα η συμμετόχηό των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωόν φόρεό ων στόυς διαγωνισμόυό ς δημόσιόων εό ργων. Καταό τό σταό διό τόυ πρόσδιόρισμόυό των
κριτηριόων καταλληλόό τητας των υπόψηφιόων, ειόναι αναγκαιόό να τηρόυό νται απόό τις αναθεό τόυσες αρχεό ς, όι θεμελιωόδεις
ενωσιακεό ς αρχεό ς, ιδιόως η αρχηό της ιόσης μεταχειόρισης των συμμετεχόό ντων, της απόφυγηό ς των διακριόσεων, της διαφαό νειας
και της αναό πτυξης τόυ ελευό θερόυ ανταγωνισμόυό .
xliii
Επισημαιόνεται όό τι η εν λόό γω πρόό βλεψη για παρεό κκλιση απόό τόν υπόχρεωτικόό απόκλεισμόό απότελειό δυνατόό τητα της
αναθεό τόυσας αρχηό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περιόπτωση πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεό ψει τη σχετικηό δυ νατόό τητα, η αναθεό τόυσα αρχηό διαγραό φει την παραό γραφός αυτηό .
xliv

Οι λόό γόι της παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνητικόυό ς λόό γόυς απόκλεισμόυό συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Καταό συνεό πεια, η αναθεό τόυσα αρχηό δυό ναται να επιλεό ξει εό ναν, περισσόό τερόυς, όό λόυς ηό ενδεχόμεό νως και κανεό ναν
απόό τόυς λόό γόυς απόκλεισμόυό συνεκτιμωόντας τα ιδιαιότερα χαρακτηριστικαό της υπόό αναό θεση συό μβασης (εκτιμωόμενη αξιόα
αυτηό ς, ειδικεό ς περισταό σεις κλπ), με σχετικηό πρόό βλεψη στό παρόό ν σημειόό της διακηό ρυξης. (αναλυτικαό βλ. ΚΟ για τη
συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων συμβαό σεων εό ργόυ).
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xlv

Σημειωόνεται όό τι ό ανωτεό ρω εθνικόό ς λόό γός απόκλεισμόυό συμπληρωόνεται στό Μεό ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ.

xlvi

Υπενθυμιόζεται όό τι αναφόραό στην παραό γραφό 4, θα γιόνει μόό νό στην περιόπτωση πόυ η Αναθεό τόυσα Αρχηό επιλεό ξει καό πόιόν
απόό τόυς δυνητικόυό ς λόό γόυς απόκλεισμόυό ( 22.Α. 4 ) .
xlvii
Για τόν τρόό πό συμπληό ρωσης τόυ 22.Γ, βλ. Αναλυτικαό ΚΟ για τη συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων συμβαό σεων
εό ργόυ και τη σχετικηό Εγκυό κλιό τόυ Υπόυργειόόυ Υπόδόμωόν και Μεταφόρωόν πόυ αναμεό νεται να εκδόθειό.
xlviii
Για τόν τρόό πό συμπληό ρωσης τόυ 22.Δ, βλ. Αναλυτικαό ΚΟ για τη συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων
συμβαό σεων εό ργόυ και τη σχετικηό Εγκυό κλιό τόυ Υπόυργειόόυ Υπόδόμωόν και Μεταφόρωόν πόυ αναμεό νεται να εκδόθειό.
xlix
Πρόαιρετικηό επιλόγηό : Η παρ. 22.Ε τιόθεται καταό διακριτικηό ευχεό ρεια της αναθεό τόυσας αρχηό ς και συμπληρωόνεται
συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαιόνεται όό τι όό λες όι απαιτηό σεις πρεό πει να σχετιόζόνται και να ειόναι
αναό λόγες με τό αντικειόμενό της συό μβασης (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
l
Πρόαιρετικηό επιλόγηό . Συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στην περιόπτωση συμβαό σεων εό ργων όι
αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να απαιτόυό ν την εκτεό λεση όρισμεό νων κριόσιμων καθηκόό ντων απευθειόας απόό τόν ιόδιό τόν
πρόσφεό ρόντα ( πρόαιρετικηό σημειόωση τόυ ανωτεό ρω εδαφιόόυ ).
li
Η εν λόό γω πρόθεσμιόα απόσκόπειό στην υπόβόληό επιόκαιρων απόδεικτικωόν μεό σων . Η αναθεό τόυσα αρχηό δυό ναται, εαό ν στις
ειδικεό ς διαταό ξεις πόυ διεό πόυν την εό κδόσηό τόυς, δεν πρόβλεό πεται χρόό νός ισχυό ός τόυς, να θεό σει με τη Διακηό ρυξη συγκεκριμεό νό
χρόνικόό διαό στημα σε σχεό ση με την ημερόμηνιόα υπόβόληό ς των δικαιόλόγητικωόν, εντόό ς τόυ όπόιόόυ πρεό πει να εκδιόδόνται ( π.χ
εντόό ς ενόό ς μηνόό ς ).
lii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
liii

Εφόό σόν συντρεό χει περιόπτωση λόό γω τόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό της συό μβασης, πρεό πει να πρόβλεό πεται και η δυνατόό τητα
συμμετόχηό ς επιχειρηό σεων εγγεγραμμεό νων στα Νόμαρχιακαό Μητρωόα (βλεό πετε αό ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στην
περιόπτωση αυτηό να τιόθεται η αντιόστόιχη πρόό βλεψη.
liv

Για τό 22.Γ (β), όι Αναθεό τόυσες Αρχεό ς όριόζόυν, καταό περιόπτωση τα καταό λληλα απόδεικτικαό μεό σα πόυ αναφεό ρόνται στό
Μεό ρός Ι τόυ Παραρτηό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό μεό σα για τα κριτηό ρια επιλόγηό ς) τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 ( βλ.
αναλυτικόό τερα Κατευθυντηό ρια Οδηγιόα συμπληό ρωσης πρόό τυπης Διακηό ρυξης εό ργόυ της ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετικηό Εγκυό κλιό τόυ
Υπόυργειόό Υπόδόμωόν & Μεταφόρωόν ).
lv
Συμπληρωόνόνται τα απαιτόυό μενα δικαιόλόγητικαό καταό την κριόση της αναθεό τόυσας αρχηό ς σε συναό ρτηση με τη
δημόπρατόυό μενη συό μβαση εό ργόυ (πρβλ Μεό ρός Ι Παραρτηό ματός XII τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 - βλ.
αναλυτικόό τερα ΚΟ για τη συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων συμβαό σεων εό ργόυ και σχετικηό Εγκυό κλιό τόυ
Υπόυργειόό Υπόδόμωόν & Μεταφόρωόν πόυ αναμεό νεται να εκδόθειό ).
lvi
Για τό 22.Δ (β), όι Αναθεό τόυσες Αρχεό ς όριόζόυν καταό περιόπτωση τα καταό λληλα απόδεικτικαό μεό σα πόυ αναφεό ρόνται στό
Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτηό ματός ΧΙΙ ( Απόδεικτικαό μεό σα για τα κριτηό ρια επιλόγηό ς) τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 (βλ.
αναλυτικόό τερα βλ. ΚΟ για τη συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων συμβαό σεων εό ργόυ και σχετικηό Εγκυό κλιό τόυ
Υπόυργειόό Υπόδόμωόν & Μεταφόρωόν πόυ αναμεό νεται να εκδόθειό).
lvii
Συμπληρωόνόνται τα καταό λληλα απόδεικτικαό μεό σα καταό την κριόση της αναθεό τόυσας αρχηό ς σε συναό ρτηση με τη
δημόπρατόυό μενη συό μβαση εό ργόυ (πρβλ Μεό ρός ΙI Παραρτηό ματός XII τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 - βλ.
αναλυτικόό τερα ΚΟ για τη συμπληό ρωση πρόό τυπης διακηό ρυξης δημόσιόων συμβαό σεων εό ργόυ και σχετικηό Εγκυό κλιό τόυ
Υπόυργειόό Υπόδόμωόν & Μεταφόρωόν πόυ αναμεό νεται να εκδόθειό).
lviii
Εφόό σόν εό χει αναφερθειό σχετικηό απαιότηση στό αό ρθρό 22.Ε συμπληρωόνεται αναλόό γως συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν.
4412/2016.
lix
Συό μφωνα με τη διαό ταξη τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαιόνεται όό τι, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 ( Τρόπόπόιηό σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ.
66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
lx
Η σχετικηό Υπόυργικηό απόό φαση για την Ενημερόό τητα Πτυχιόόυ, αναμεό νεται να επικαιρόπόιηθειό .
lxi
Στην περιό πτωση όό μως πόυ η Ενημερόό τητα Πτυχιό όυ δεν καλυό πτει τις εισφόρεό ς επικόυρικηό ς ασφαό λισης, τα σχετικαό
δικαιόλόγητικαό υπόβαό λλόνται ξεχωρισταό .
lxii
Μόό νό στην περιόπτωση πόυ εό χει επιλεγειό απόό την αναθεό τόυσα αρχηό ως λόό γός απόκλεισμόυό .

