Αρ. Πρωτ. : 2072/25-02-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
τηλ.: 213 214 8 331-4, Fax: 210 6749178

Ηλεκτρονική Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης για τις
«Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ
Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής», συνολικού
προϋπολογισμού 195.592,43 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. (CPV 90000000-7, 90420000-7,
90481000-2). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 1971/23-02-2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ –
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Τίτλος έργου:

Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στις Μονάδες Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση
του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής

Είδος Διαδικασίας:

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Διάρκεια του Έργου:

Σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

195.592,43 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%

Δικαίωμα Προαίρεσης:

ΟΧΙ

Παράταση

Ένας (1) μήνας, χωρίς επαύξηση οικονομικού αντικειμένου

Διαδικασία επιλογής του
Αναδόχου:

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή

Χρηματοδότηση:

Αυτοτελείς πόροι ΕΔΣΝΑ

Αντικείμενο Σύμβασης με
βάση το κοινό λεξιλόγιο για
τις δημόσιες συμβάσεις:
Αριθμός πρόσκλησης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
(Ε.Ε.Ε.Ε.):
Παραλαβή Πρόσκλησης:
Τρόπος Υποβολής
προσφορών

Καταληκτική Ημερομηνία και
ώρα Υποβολής Ηλεκτρονικών
προσφορών
Διαδικτυακός Τόπος
Υποβολής Προσφορών
Ημερομηνία και ώρα
Αποσφράγισης
Ηλεκτρονικών αιτήσεων

Κωδικοί CPV

90000000-7, 90420000-7, 90481000-2

ΟΧΙ
Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ
http://www.edsna.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013).
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν τη διαπραγμάτευση και
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται
και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί τη διαπραγμάτευση,
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρεται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά.

1-3-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
2-3-2016 και ώρα 10:00 π.μ.
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ΤΕΧΝΙΚH
ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία
αποστολής
για
δημοσίευση
στην
Εφημερίδα
της Ε.Ε.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΟΧΙ

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον
Ημερήσιο
Tύπο

Ημερομηνία
δημοσίευσης στο
ΦΕΚ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα της Διαπραγμάτευσης για λόγους
ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την
αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η Διαπραγμάτευση αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα
και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους
τους συμμετέχοντες για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη
νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» (Α΄ 11).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64), αναλογικώς
εφαρμοζόμενες.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
7. Τις

διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και

4127/2013» (Α΄ 107)
8.

Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄141).
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9.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

10. Τις διατάξεις του άρθρου

37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 120).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
12. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
13. Το N. 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).
14. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία» (Α΄ 34).
16. Την αριθμ. 60/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ περί έγκρισης της παρούσας
πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 4/2016 Μελέτης της Δ/νσης ΔΥπΑ.
17. Την υπ’ αριθ. 4/2016 Μελέτη της Δ/νσης ΔΥπΑ.
18. Το γεγονός ότι συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι για την ανάθεση των εν θέματι υπηρεσιών, προκειμένου με
την αποκατάσταση των βλαβών να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων
(ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ και να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής των στραγγισμάτων, που θα είχε ανυπολόγιστες
συνέπειες στη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. Οι βλάβες αυτές δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν πριν
την θέση σε πλήρη λειτουργία των ΜΕΣ.

Προσκαλούμε
1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ηλέκτωρ ΑΕ
2. Την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία Watt AE και
3. Τη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Θ.Γ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ (Enviroplan ΟΕ)

σε διαπραγμάτευση αναφορικά με την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο
Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ
Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής ».
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ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της

Υ.Α.

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΩΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του

29/2/2016

1/3/2016

και

ώρα

15:00 μ.μ.

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα της
Διαπραγμάτευσης για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ),
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή
είναι αργία, η Διαπραγμάτευση αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
όλους τους συμμετέχοντες για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω
αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση
της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
του ΕΔΣΝΑ, στο εξής Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης (ΕΔΔ), η οποία γνωμοδοτεί προς την
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, στο εξής Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με τη
διαδικασία αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής ανάθεσης συμβάσεων
5

του ΕΔΣΝΑ. Η ΕΔΔ θα είναι τριμελής και έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΕΔΣΝΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
4/2016 μελέτη της Δ.Υπ.Α. για την εκτέλεση των Επειγουσών επισκευαστικών εργασιών στις Μονάδες
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του
ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, η οποία αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Συνοπτικά,
περιλαμβάνει την επισκευή φθορών των μονάδων ΜΕΣ . Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, ο ανάδοχος
θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην
παραπάνω Μελέτη.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι τρεις προσκαλούμενες εταιρείες, που η συμμετοχή τους
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και είχαν υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό για τις Επείγουσες επισκευαστικές
εργασίες στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση
του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής “
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 45 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ- άρθρο 43 του π.δ. 60/2007) :
1. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους.
2. Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους.
3. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή
τους.
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4. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης ή σε σχέση
με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή.
5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
7. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
8. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/
EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση
των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες
που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε
άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα
αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντικών
στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από
τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τη διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7

Η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου
δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ
μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα,
στο σύνολό τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή
όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που
αναφέρονται στην παρούσα.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας είναι δεσμευτικά για τους
υποψηφίους.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης, καθώς και η Εκτελεστική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το
κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους
υποψηφίους.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
Πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013
(ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1

Εγγύηση συμμετοχής 3.911,85 ευρώ (€), δηλαδή σε ποσοστό 2% προϋπολογισθείσης δαπάνης,
χωρίς το Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού και η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα
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αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
2

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλει την προσφορά και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα ήτοι :
ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
ης

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10

Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση

υποβάλλεται από τον

Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση– κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε μέλος που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
3

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή

υπό άλλη

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Β. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε

ισχύει, ή υπό άλλες
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ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής

εκκαθάρισης των

δεν τελούν υπό

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι

δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε

αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας
και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν
(ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου
για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως
της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου

ή των

επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν,
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις
πληροφορίες αυτές.
Ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
4

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλει την προσφορά και
στην οποία δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση της παρούσης Πρόσκλησης και των τευχών αυτής, την
οποία αποδέχεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος, θα
παράσχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Μελέτη, διαθέτοντας όλον τον απαραίτητο
από τη Μελέτη εξοπλισμό και προσωπικό.

5

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλει την προσφορά και
στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
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6

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινές φωτοαντίγραφο

ή απόσπασμα του

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου και σε περίπτωση φυσικού
προσώπου έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.. Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα
πρέπει να προσκομιστεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκάστου οικονομικού φορέα για έγκριση της
συμμετοχής του στο παρόντα διαγωνισμό.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ως άνω
δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Από κάθε φορέα – μέλος που συμμετέχει στην ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή άλλου
αντίστοιχου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση που εγκρίνει τη
σύμπραξη με τα άλλα μέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την
αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού
να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται
Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Υποψήφιου Αναδόχου.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται
υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Υποψήφιου Αναδόχου.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά». Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
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πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της

οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι

συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την συνολική τιμή της προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.).
Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα είναι η τιμή που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πέντε.
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική προσφορά) πρέπει να
συνταχθεί

επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Επειδή αυτή δεν

αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα, Οικονομικής Προσφοράς, σε
μορφή pdf.
Όλα τα οικονομικά μεγέθη που θα συμπληρωθούν στα Τεύχη αυτά, θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Προσφορές
που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με
χορήγηση ατέλειας ή με άλλους όρους, απορρίπτονται.
Οι προσφερόμενες τιμές στο Τιμολόγιο Προσφοράς συμπληρώνονται και ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ
καθώς και το ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το αναγραφόμενο ποσοστό
έκπτωσης. Παράλειψη της ολόγραφου αναγραφής, καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Σε ασυμφωνία μεταξύ
ολογράφου και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η ολόγραφη. Ο προϋπολογισμός Προσφοράς προκύπτει από τις
τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς και τις ποσότητες εργασιών της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αριθμητικών
σφαλμάτων η ΕΔΔ διορθώνει και διαμορφώνει ανάλογα τον Προϋπολογισμό Προσφοράς.
Επειδή ο ΕΔΣΝΑ επιζητεί την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποιότητας των υπηρεσιών για την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, ορίζεται με την παρούσα ότι οικονομικές προσφορές (Προϋπολογισμός Προσφοράς)
μικρότερες από το 60% του Προϋπολογισμού Μελέτης θεωρούνται ιδιαίτερα χαμηλές θα πρέπει να
αιτιολογούνται με απόλυτη σαφήνεια και ισχυρή τεχνοοικονομική τεκμηρίωση και στην περίπτωση αυτή θα
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο αρθ. 52 του Π.Δ. 60/2007.Η αιτιολόγηση θα συνοδεύει υποχρεωτικά την
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. Συνεπώς, ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου θα
εφαρμοστούν με τη δέουσα επιμέλεια και αυστηρότητα οι διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ.60/07 (Αρθρ.55 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)»
Δεν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς (Τιμολόγιο Προσφοράς, Προϋπολογισμός Προσφοράς) με
αρνητική έκπτωση, δηλαδή προσφορά με τιμές μεγαλύτερες του Τιμολόγιο Μελέτης.
Για την προσφερόμενη τιμή ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο ΆΡΘΡΟ 13.
Επισημαίνεται ότι :
12



Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από
την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά
αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα
από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους
ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για τη
διαδικασία Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.



Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των
προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.



Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).



Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για
τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.



Απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.



Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,
η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους συμμετέχοντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί συμμετέχοντες.
Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.



Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα σαράντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της διαπραγμάτευσης. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
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 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κλπ.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους προσκαλούμενους φορείς δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή
εμπροθέσμως κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, ακόμη και αν
κατ’ αρχήν είχε κριθεί νόμιμη η προσφορά του.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής
με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα
είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί τις υπηρεσίες δηλ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
γ) Ο αριθμός της πρόσκλησης και η επωνυμία της πρόσκλησης,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου της προσφοράς υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκλησης στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/2110-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Με την υποβολή της
Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η
συμμετοχή στη διαπραγμάτευση έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς
απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό
πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών,
ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο
Διαπραγμάτευσης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική
για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα
ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 2/3/2016 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών ακολούθως αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
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Αμέσως μετά την

ηλεκτρονική αποσφράγιση των

(υπο)φακέλων

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», οι

συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευσης θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.

Τέλος, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαπραγμάτευσης ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή της
διαπραγμάτευσης απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση της διαδικασίας γίνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από
γνωμοδότηση της πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής ∆ιενέργειας της Διαπραγμάτευσης. Μετά την
κατακύρωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης, η Διεύθυνση ΔΥπΑ αποστέλλει
έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος, μετά την
έγγραφη ειδοποίηση, υποχρεούται να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ εντός το πολύ πέντε (5)
εργάσιμων ημερών, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η σύμβαση συντάσσεται από το αρμόδιο τμήμα του ΕΔΣΝΑ, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών
ορίζεται σε έναν μήνα, δυνάμενη να παραταθεί, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου.
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1.

Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται ως

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
2.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,

πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν προς τούτο και τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
4.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
β) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
5.

Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή προσφορά,

καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η Υπηρεσία
επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
α)

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ, για τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά.

β)

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.

γ)

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η πρόσκληση.

2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α)

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η
κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

β)
3.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
α)

Την ημερομηνία έκδοσης.
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β)

Τον εκδότη.

γ)

Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

δ)

Τον αριθμό της εγγύησης.

ε)

Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση.

στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ)

Τη σχετική πρόσκληση, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης)

η)

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.

θ)

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ι)

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως:
i. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του
συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου.
ii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα
από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση.
Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4.

Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

5.

Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

6.

Εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι διοικητικές προσφυγές / ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του π.δ. 28/1980, και εξετάζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Σε
περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος
να το υποβάλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Η ένσταση γνωστοποιείται στους θιγόμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υπόμνημα
αντίκρουσης μέχρι και την επόμενη εργάσιμη από τη γνωστοποίηση της.
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Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ε. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν
προσφυγών θα κοινοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο
Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, του π.δ. 28/2015, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Δ και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί
ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α. 23%.
Η τελική προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Παράλληλασυμπληρώνεται και σε €, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Δ, στο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Ανάδοχος θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και κατά
συνέπεια την χαμηλότερη τιμή.
Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη
της, καθώς και για ενδεχόμενες παρατάσεις της.
Επισημαίνεται ότι

η τιμή

που θα συμπληρωθεί στην υποστήλη της Οικονομικής Προσφοράς κατά το

υπόδειγμα, είναι η τιμή μονάδος

που θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής

Προσφοράς στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 14
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
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διαπραγμάτευσης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαπραγμάτευσης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη πρόσκληση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στη διαπραγμάτευση δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
1.

Η

Εκτελεστική

Επιτροπή,

ύστερα

από

αιτιολογημένη

γνωμοδότηση

της

Επιτροπής

Διενέργειας

Διαπραγμάτευσης, δύναται, να αποφασίσει:
α) Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
2.

Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός πάροχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει
κατόπιν κλήρωσης μεταξύ όλων των προσφερόντων που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

3.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ματαιώνει, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης όταν
υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με
παραστατικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν:


Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει
ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.



Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,



Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου.



Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.



Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.



Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στη διαπραγμάτευση,



Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
Προκήρυξης,



Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στον ΕΔΣΝΑ μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Εκτέλεση των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες εταιρείες που είχαν
λάβει μέρος στη διαδικασία ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια της, είτε με
διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

4. Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών.
2. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε βάρος του ΕΔΣΝΑ, μετά από διενέργεια ελέγχου από Κλιμάκια
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που οφείλεται σε πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, επιβάλλεται ισόποση
ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου, η οποία εισπράττεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Σ.Υ..
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτο μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως
άνευ εγκρίσεως από την Προϊσταμένη Αρχή (υποκατάσταση ή διεύρυνση). Σε περίπτωση υποβολής
σχετικού αιτήματος από τον Ανάδοχο ερευνάται από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν σχετικής εισήγησης
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της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν το νέο σχήμα αναδόχου καλύπτει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
από την παρούσα πρόσκληση και τα συμβατικά τεύχη.
2. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε υπεύθυνος εις ολόκληρον μετά του υποκαταστάτου
έναντι του ΕΔΣΝΑ των εργασιών και τρίτων.
3. Εάν ο ανάδοχος εκχωρήσει μέρος ή το όλον του αντικειμένου της συμβάσεως άνευ της, κατά τα ως άνω
εγκρίσεως, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
4. Κατ’ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η εκχώρηση εγκεκριμένων λογαριασμών – πιστοποιήσεων προς Τραπεζικά
Ιδρύματα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. Τα σχετικά εκχωρητήρια έγγραφα θα
πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να κοινοποιηθούν σωρευτικά με δικαστικό επιμελητή προς τον νόμιμο
εκπρόσωπο του ΕΔΣΝΑ, τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΑ
Πηγή χρηματοδότησης : Αυτοτελείς πόροι ΕΔΣΝΑ
Τα παραρτήματα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI
DOUROU
Ημερομηνία: 2016.02.25 12:00:01 EET

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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