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Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ην 2 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Κάζνπ
ν

Θέκα : Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο έξγνπ «ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Υ.Τ.Σ.Α. ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»
ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 31ε Ιαλνπαξίνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Κάζνπ, κεηά απφ κεηά απφ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση: 287/28-1-2013, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν -7- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα - 6 κέιε:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΣΔ
Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξφεδξνο
Μαξία Φξαγθνχιε, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο
Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Μέινο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Μήλαο Ιεξνκφλαρνο, αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε
2.- Δκκαλνπήι νθίιιαο , αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε
3.- Ηιίαο Γαιαλάθεο εθηφο Κάζνπ

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη κε ηελ ππ αξηζκ. 4/2013 απφθαζε
ηνπ Γ.. Κάζνπ εγθξίζεθε ε ζπληαρζείζα απφ ηελ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΠΔΡ/ΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ, Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ, ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
«ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Υ.Τ.Σ.Α. ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» θαη θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο
ππ φςε ηεο :
1.- Σελ ζρεηηθή κειέηε ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ
2.- Σελ ππ αξηζκ. 4/2013 απφθαζε ηνπ Γ.. Κάζνπ
Απνθαζίδεη
Οκόθσλα :
θ α η π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξνκειέηεο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΤΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 147.755,93 € (πιένλ Φ.Π.Α. )
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3316/2005 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο, φπσο
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηνλ ειιεληθό
ηύπν θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη
θαιεί
θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα αξρή
1.1 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ν Γήκνο Κάζνπ.
Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Κάζνπ.

1.1

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Κάζνπ πνπ έρεη έδξα: Γεκαξρείν Κάζνπ,
Κάζνο.
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ην Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ
Γσδεθαλήζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ.

1.5

Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ Γσδεθαλήζνπ.
Όξγαλν πνπ απνθαίλεηαη ζηηο αηηήζεηο ζεξαπείαο είλαη ν Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηγαίνπ.
1.6 1.2. Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Γσδεθαλήζνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ , ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο.
1.7
Οδφο
: ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ
Σαρ.Κσδ.
: 85100
Σει.- fax
: 22413-63163, 22413-63155, 22413-63151, 2241363127
E-mail
: g.perakis@rho.pnai.gov.gr
1.7.1

1.3

Η κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ, νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ή
ε κεηαζηέγαζή ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηεο
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία απηήο. Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν εξγνδφηεο αληίζηνηρα έρεη
ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν
εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην
δηαγσληζκφ.
Γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ
αληίζηνηρε ζεκαζία:

α- Δλδηαθεξφκελνο: θάζε ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία
β- Γηαγσληδφκελνο: Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ έρεη ππνβάιεη θάθειν ζπκκεηνρήο, δειαδή είηε ε
κεκνλσκέλε επηρείξεζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), είηε ε ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ.
γ- Σεχρε δηαγσληζκνχ πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ηεχρε, πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαζίζηαληαη ζπκβαηηθά.
δ- Δπηηξνπή : Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί θαηά ην άξζξν 21 ηνπ λ.
3316/05.
Άξζξν 2 : Παξαιαβή ηεπρώλ- Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ
2.1

Η παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ δηαηίζεληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Έξγσλ Γσδεθαλήζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, πιεξνθνξίεο θ. Γηψξγνο Πεξάθεο, ηειέθσλν
22413-63163 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
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Οη Δλδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε, κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη
ηνλ δηαγσληζκφ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 15,00 €, δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 12 Μαξηίνπ
2013.
Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ηεχρε εληφο έμη (6) ην πνιχ
εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο.
2.2

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ
δηαηίζεληαη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο
αλαπαξαγσγήο θαη απνζηνιήο. Η Τπεξεζία παξαδίδεη ηα ηεχρε δηαγσληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.1
ζηα γξαθεία ηεο, ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηεο επηινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα θέξεη
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο.

2.3

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην “θάθειν ηνπ έξγνπ” πνπ βξίζθεηαη ζηα γξαθεία
ηεο ππεξεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο, κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή
ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 12 Μαξηίνπ 2013.
Μέρξη ηελ εκέξα απηή κπνξνχλ επίζεο λα ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη
ην δηαγσληζκφ, ή λα ηελ επηζθέπηνληαη γηα λα εμεηάζνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα ηεχρε ζε ζρέζε κε ην
πξνο αλάζεζε αληηθείκελν, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε.
Αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εκπξφζεζκα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο
ππεξεζίαο, δεηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (φηη αθνξνχλ δειαδή θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο), νη
γξαπηέο απαληήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζα θνηλνπνηνχληαη κέζσ Fax ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ
παξέιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 14 Μαξηίνπ 2013. Οη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη
πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ.

2.4.

Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο (θαηά ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3316/05) κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη κέρξη θαη 7 κέξεο πξηλ ην δηαγσληζκό ήηνη κέρξη ηηο 13 Μαξηίνπ 2013. Αλ ε Π.Α. δελ
απνθαλζεί επί ηεο ελζηάζεσο κέρξη θαη 2 εκέξεο πξν ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζεσξείηαη φηη
απέξξηςε ζησπεξψο ηελ έλζηαζε.

2.5

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ.
Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4
ηνπ λ. 3316/05:
1.
2.
3.
4.
5.

Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ .
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ .
Πξνθήξπμε.
Πξνεθηίκεζε Ακνηβήο.
Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο – Τπνβνιή θαθέινπ
3.1

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ θάθειν ζπκκεηνρήο, θαηά
ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ
άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ απφ ηε δηαδηθαζία
επηζεκαίλνληαη ξεηώο ζηε παξνχζα Πξνθήξπμε.
Απνθιείνληαη επίζεο νη ππνςήθηνη, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ δηαηάμεηο λόκνπ, αθφκα θη
αλ δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ παξνχζα.
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ε θάζε άιιε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ξήηξεο θαη φξνπο ηεο πξνθήξπμεο νη δηαγσληδφκελνη
δελ απνθιείνληαη θαη ε Τπεξεζία δεηά ηε ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4.6. ηεο παξνχζαο.
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξεηο επηκέξνπο
θιεηζηνχο θαθέινπο:
α- θάθειν “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο”
β- θάθειν ”Σερληθήο Πξνζθνξάο”
γ- θάθειν ”Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο”.
Σν πεξηερφκελν θαζελφο απφ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.
Δπί ησλ επηκέξνπο θαθέισλ αλαγξάθνληαη:
α) ην πεξηερόκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ή Φάθεινο
Σερληθήο Πξνζθνξάο, ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο)
β) ε επσλπκία (ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε – ηειέθσλν – fax – ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή
θνηλνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη
γ) ν ηίηινο ηεο ππό αλάζεζε κειέηεο.
Αλ ζε θάπνηνπο θαθέινπο δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά, ζεκεηψλνληαη θαηά ην άλνηγκα ηνπ
θαθέινπ απφ ηελ Δπηηξνπή.
Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δελ είλαη
δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Απαγνξεχεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε απηνθφιιεηνπ θαθέινπ. Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη
ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη.
Οη ινηπνί θάθεινη αξθεί λα είλαη απιψο θιεηζηνί, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηνπο λα κελ είλαη ζε θνηλή
ζέα, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξφζζεηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ
απφξξεηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
3.2

Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ πξφζθνξν νη
δηαγσληδφκελνη, αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα (πξνζεζκία) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14.
Η Τπεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κέρξη ηελ παξαιαβή
ηνπο, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ θαη νη Γηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά
ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ρεηψο απνθιείεηαη ε παξαιαβή κε επζχλε
ηεο Τπεξεζίαο ησλ θαθέισλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ απφ ηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα ηαρπδξνκηθψλ
εηαηξεηψλ.
Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ
δηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλψηεξεο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Αλ ε
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο
(φπσο απεξγία ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη
αλ ε κέξα απηή είλαη αξγία ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε κέξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Τπεξεζία
ελεκεξψλεη κε fax ή email φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο
λέαο ζπλεδξίαζεο.
Φάθεινη ζπκκεηνρήο πνπ ηπρφλ ζα πεξηέιζνπλ ζην Πξσηφθνιιν κεηά ηελ ψξα θαη εκεξνκελία πνπ
έρνπλ νξηζζεί ζην άξζξν 14 ζεσξνχληαη άθπξνη θαη νη δηαγσληδφκελνη απνθιείνληαη κε ζρεηηθή
αλαθνξά θαη κλεία ηνπ ιφγνπ ηνπ απνθιεηζκνχ ζην Πξαθηηθφ Ι.
ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηελ λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία
επαλαιακβάλεηαη.

Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΕΙ-ΟΚΙ
Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ - Δλζηάζεηο
4.1 Η έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θεξχζζεηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ ψξα ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, νπφηε ε Δπηηξνπή
παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν. ε
πεξίπησζε αζξφαο πξνζέιεπζεο δηαγσληδνκέλσλ ζην Πξσηφθνιιν θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη
ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζην Πξσηφθνιιν εγθαίξσο, δειαδή πξηλ ηελ
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο.
4.2

Καηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Δπηηξνπή, ειέγρεη θαη΄ αξράο ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ
ζπκκεηνρήο θαη ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηά ην άξζξν 3.1,
αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο
θαθέινπο. Καηφπηλ αλνίγεη ηνπο θαθέινπο ησλ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” φισλ ησλ
Γηαγσληδνκέλσλ, κνλνγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ειέγρεη γηα θάζε έλαλ ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δειαδή:
α- ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” θαηά ην άξζξν 21,
β- ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 18,
γ- ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 19,
δ- ηελ χπαξμε ηεο ηπρφλ επηπιένλ δεηνχκελεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ην
άξζξν 20.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο
επφκελεο εκέξεο. ρεηηθψο εθδίδεηαη θαη ηνηρνθνιιείηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ
έθδνζε ηεο αλαθνίλσζεο γίλεηαη κλεία ζην Πξαθηηθό Ι ηεο Δπηηξνπήο.

4.3

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” φισλ ησλ
δηαγσληδνκέλσλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ Ι, φπνπ θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ
αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ε επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ε ηάμε θαη ε θαηεγνξία θάζε πηπρίνπ, ν
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε Πξνθήξπμε, φπσο ε
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θ.ι.π.
Σν Πξαθηηθό Ι νινθιεξψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκφ θαη ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ
ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ.
ρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξαθηηθνχ, ηε ζχκβαζε γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη,
ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή ε Τπεξεζία ζην νπνίν
ππνβάιινληαη ηπρφλ ελζηάζεηο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη απνζηέιιεηαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο,
ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο.
Η έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαη νπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή ηνπ πξαθηηθνχ δελ αλαζηέιιεη ηελ έλαξμε.
Οη Φάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο
Δπηηξνπήο, έσο φηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ
εγγξάθσο φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Δθφζνλ ηξέρνπλ πξνζεζκίεο
πξνζβνιήο ή αζθεζνχλ πξνζθπγέο ζε δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά φξγαλα, νη ελ ιφγσ θάθεινη θξαηνχληαη
θπιαζζφκελνη επί φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. ρεηηθά κε ηηο
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ζπλζήθεο θχιαμεο ησλ θαθέισλ ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ Γ17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/
18-10-2006 (ΦΔΚ Β΄1561).
4.4

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, ηελ ίδηα εκέξα, ή, αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζε κία απφ ηηο
ακέζσο επφκελεο εξγάζηκεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζηεθαλ
ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ Ι, ε Δπηηξνπή αλνίγεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο θαθέινπο “Σερληθήο
Πξνζθνξάο“ ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηψλ, κνλνγξάθεη ηα πεξηερφκελα θάζε θαθέινπ θαη ηα θαηαγξάθεη
ζην Πξαθηηθό ΙΙ.
Δλ ζπλερεία ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή ειέγρεη, θξίλεη θαη αμηνινγεί ηηο “Σερληθέο
Πξνζθνξέο“ θαη ηηο βαζκνινγεί κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο παξαγξάθνπ 22.1.1 ηεο παξνχζαο.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ αζθήζεθαλ
θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Ι θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηελ απφθαζε, ε Δπηηξνπή ειέγρεη, θξίλεη, αμηνινγεί
θαη βαζκνινγεί θαη ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ νη ελζηάζεηο ηνπο έγηλαλ δεθηέο,
θαη νινθιεξψλεη ην Πξαθηηθό ΙΙ.
ην Πξαθηηθφ ΙΙ ζπλαξηψληαη πίλαθεο κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί ηνπ θαζελφο
θξηηεξίνπ θαη αλαγξάθνπλ ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, κε ζπλνπηηθή
αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο, ε νπνία αηηηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ην Πξαθηηθφ ΙΙ κε:
α- ηνηρνθφιιεζή ηνπ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη
β- απνζηνιή ζρεηηθήο γξαπηήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην
πξνεγνχκελν ζηάδην. ηελ αλαθνίλσζε θαζνξίδεηαη ε κέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ελζηάζεσλ θαη ην φξγαλν ή Τπεξεζία ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ππνβάιινληαη θαη απεπζχλνληαη. Αληίγξαθν
ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ρσξίο
αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο .
Καζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο.
Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε γηα ην λνκφηππν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο Γηαγσληδνκέλνπ, ε
Πξντζηακέλε Αξρή δηακνξθψλεη αλάινγα ην Πξαθηηθφ ΙΙ. Αλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά
ηεο βαζκνινγίαο, ε Π.Α. αλαπέκπεη ην Πξαθηηθφ ΙΙ ζηελ Δπηηξνπή, κε ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο γηα
ηηο πιεκκέιεηεο ηεο βαζκνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή αλαβαζκνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, ζπληάζζνληαο
λέν (δηνξζσηηθφ – ζπκπιεξσκαηηθφ) Πξαθηηθφ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο παξαηεξήζεηο.

4.5 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή θαιεί εγγξάθσο ζε
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Η
εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο, πξνζεζκία
πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο. Καηά ηελ κέξα θαη ψξα ηεο
ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο “Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο“, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί
ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην Πξαθηηθφ ΙΙΙ.
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη εθφζνλ θξηζνχλ παξαδεθηέο. Παξαδεθηέο είλαη νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, εθφζνλ:
α)
β) Γελ δειψλνληαη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο νξηδφκελεο ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ ηδίσο ζηελ αλάιπζε ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο.
γ) Δίλαη ζπληαγκέλεο φπσο νξίδεη ε παξ. 21.8 ηεο παξνχζαο.
Ύζηεξα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ παξαδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηάζκηζε ηεο
βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ, ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηελ
αλάζεζε, ζην Πξαθηηθό ΙΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη έιαβαλ ηελ ίδηα
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ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία, πξνθξίλεηαη ε ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο “Σερληθήο
Πξνζθνξάο“.
Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ην Πξαθηηθφ ΙΙΙ ηνηρνθνιιείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο,
ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. ρεηηθή αλαθνίλσζε, ζηελ
νπνία θαζνξίδεηαη ε εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ην αξκφδην φξγαλν ή
Τπεξεζία γηα ηελ ππνβνιή ηνπο, απνζηέιιεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ ζε
πξνεγνχκελα ζηάδηα.
Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο,
ρσξίο αίηεζε ή έιεγρν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπο.
Καζπζηέξεζε πεξί ηελ απνζηνιή ή ηελ παξαιαβή δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο.
Δθφζνλ θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ΙΙΙ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί ζρεηηθά θαη εηζεγείηαη
ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 22.2 ηεο παξνχζαο.
4.6

Γηεπθξηλίζεηο ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ
Πξηλ απνθαζίζεη ηνλ απνθιεηζκφ δηαγσληδνκέλνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ
θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο” θαη λνκηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε
Δπηηξνπή ππνρξενχηαη, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν
ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα “απνζαθελίζνπλ” ή λα “ζπκπιεξψζνπλ” ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία.
Σα κόλα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζαθήο
αλαθνξά ζηε παξνύζα πξνθήξπμε όηη απνηεινύλ αηηία απνθιεηζκνύ.
Ωο “απνζαθήληζε” λνείηαη ε ρνξήγεζε δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε
ππνβιήζεθαλ. Ωο “ζπκπιήξσζε” ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ λνείηαη θαη ε πξνζθφκηζε λέσλ
ζηνηρείσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ήδε ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηε ζπλδξνκή θάπνηαο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο.
Η Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απεπζείαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ζρεηηθνχο
Πίλαθεο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκήζεη θαη επαιεζεχζεη, θαηά ηνλ
έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο.
πκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο»
δελ επηηξέπνληαη. Οη αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εθηηκψληαη γηα ηελ βαζκνιφγεζή
ηεο. Η Δπηηξνπή πάλησο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδφκελσλ
πνπ δειψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα δεινχκελα ζηνηρεία,
ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ.
Η «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ δηαγσληδνκέλσλ δηνξζψλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 21.8.

4.7

Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο
Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηδίσο νη
αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ,
ηα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο Π.Α. επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε fax. Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξαθηηθψλ εηζεγήζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θιπ. πνπ κλεκνλεχνληαη ζην ζψκα ηνπο, ρνξεγνχληαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δεηεζνχλ.
Σελίδα 7

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΕΙ-ΟΚΙ
4.8

Δλζηάζεηο
Δλζηάζεηο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κέρξη ηελ
εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2.4, νη Δλδηαθεξφκελνη πνπ πξνκεζεχηεθαλ ηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κφλν νη δηαγσληδφκελνη
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ή νη απνθιεηζζέληεο απ‟ απηφ. Οη ελζηάζεηο
απεπζχλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνχληαη κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία
Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ
αξρίδνπλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνηρνθφιιεζεο ησλ
πξαθηηθψλ θαη είλαη νη αθφινπζεο:
-

θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο

-

θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΙΙ, δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο

-

θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΙΙΙ, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο.

Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο.
Δηδηθώο επί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ Ι ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη κέζα ζε δέθα
(10) εξγάζηκεο εκέξεο. Η πξνζεζκία απηή έρεη ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί πάλησο ε Π.Α. λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο θαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ή
απνθιείζηεθαλ απφ απηφ.
Άξζξν 5 : Οινθιήξσζε – Αθύξσζε – Μεξηθή επαλάιεςε – Αλάζεζε
5.1

Ο δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο πεξί
αλάζεζεο ηεο κειέηεο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε
θνηλνπνηείηαη κε Fax πξνο φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, πιελ ηνπ επηιεγέληνο αλαδφρνπ, σο πξνο ηνλ
νπνίν ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 5.3.

5.2

Η Πξντζηακέλε Αξρή δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαθαιέζεη ηελ Πξνθήξπμε θαη
λα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα πξηλ ή κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 10 ηνπ
άξζξνπ 7, εθαξκνδφκελε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/05.

5.3

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, θαιείηαη κε απνδεηθηηθφ ν επηιεγείο Αλάδνρνο λα
πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξώλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23,
έλαληη ησλ νπνίσλ ππέβαιε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 21.3, θαζψο θαη ην πηπρίν ηεο παξ. 21.2.
Δθφζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα κεηέρεη αιινδαπόο ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηείρε κε ηελ ππεχζπλε δήισζε
– βεβαίσζε ηεο παξ. 21.2.3 β΄ ηεο παξνχζαο πξνζθνκίδεη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ, γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο γεληθήο εκπεηξίαο θαηά ηελ παξ. 18.2.3.
Δθφζνλ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ θξηζνχλ θαηάιιεια, ε Πξντζηακέλε Αξρή δεηά ηελ εληφο
εχινγεο πξνζεζκίαο ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζή ηνπο.
Ο Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη, ε απφθαζε αλάζεζεο αλαθαιείηαη θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ
επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ππνςήθην ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ:
α- ηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα ή ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηεο
ππνβιεζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο, ή
β- ν δηαγσληδφκελνο ή κέινο ηνπ, ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, δηεγξάθε απφ ηα Μεηξψα
Μειεηεηψλ, ή ππνβηβάζζεθε ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3316/05, ή
γ- απνδεηρζεί, θαηά ηελ παξ. 23.1.1 φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά δελ είρε ηελ
απαξαίηεηε θαηαζηαηηθή εμνπζία θαη ην δηαγσληδφκελν πξφζσπν δελ λνκηκνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζην δηαγσληζκφ.
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Δθφζνλ δεηεζεί, ε Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο
ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ επηιεγέληνο αλαδφρνπ θαη λα ρνξεγήζεη
θσηναληίγξαθά ηνπο, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 6: ύλαςε θαη ππνγξαθή ύκβαζεο
6.1

Η χκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ επηιεγέληα Αλάδνρν κε
απνδεηθηηθφ, εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α. ππνβιεζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 5.3 ηεο παξνχζαο,
ειεγρζνχλ θαη γίλνπλ δεθηά απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ,
β. πξνζθνκηζηεί ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β‟ / 1673 / 23-8-2007) „‟ πεξί ησλ „‟Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟ θαη ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
γ. εθδνζεί, επίζεο αλ απαηηείηαη θαηά λόκν, ζεηηθό πόξηζκα ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο Αλαδόρνπ από ην Διεγθηηθό πλέδξην.i
Η ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ
ν αλάδνρνο δελ εθθξάδεη γξαπηά ηελ αληίξξεζή ηνπ.
Η ζχκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν πνπ
νξίζζεθε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Αλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3414/05 (πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα
κεηαμχ ηνπ θαηαδηθαζζέληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη (άξζξν 5 λ. 3310/05
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε λ. 3414/05) θαη εμεηάδεηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά
ζεηξά (θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν).

6.2

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6.1, ε απφθαζε αλάζεζεο θνηλνπνηείηαη
ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα θαιείηαη, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Ν.3316/05, λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηφπν. Η ζχκβαζε κπνξεί λα
ππνγξαθεί θαη λσξίηεξα αλ ζπκθσλνχλ νη δχν πιεπξέο. Αλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα κε ππαηηηφηεηά ηνπ,
θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.3316/05 θαη θαηαπίπηεη
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δξγνδφηε, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ζηνπο ακέζσο
επφκελνπο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3316/05.

6.3 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηα
ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε .Τ. θαη λα δειψζεη ηελ έδξα ηνπ
θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, θάηνηθν Ρφδνπ, φπνπ εδξεχεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ζχκβαζεο.
Απφ πιεπξάο εξγνδφηε ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί απφ ην Γήκαξρν Γήκνπ Κάζνπ.

Άξζξν 7: Σεύρε ηεο Γηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ηεύρε
Σα ηεχρε ηεο Γηαδηθαζίαο πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζα απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά
ηεχρε, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα:
1. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ,
2. Η παξνχζα Πξνθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο,
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,
4. Η Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,
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5. Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο,
6. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ, ην πξφγξακκα ησλ
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ.
7. Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο πξνεθηηκεζείζαο
ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 § 2 θαη 7 § 2.δ ηνπ λ. 3316/2005.
Άξζξν 8 : Γιψζζα Γηαδηθαζίαο
8.1

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη
ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.

8.2

Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην
Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα κε
ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε
γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή
ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ
454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε απφ ην
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η
επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53
ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.

8.3

Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα.

8.4

Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ
αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ
παξνπζία δηεξκελέσλ.

Άξζξν 9 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο:
1. Ο Ν.3316/05 "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην λ. 3481/2006 (ΦΔΚ Α΄) θαη φιεο νη
θαλνληζηηθέο πξάμεηο (π.δ. θαη Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη όιεο νη
εγθύθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ.
2. Ο Ν.2859/2000 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α‟ 248) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3336/2005
(ΦΔΚ Α΄96)
3. Ο Ν.2522/97 - Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην (ΦΔΚ Α‟ 178/97)
4. Ο Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/05, γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΡ θαη ε Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β‟ / 1673 / 23-8-2007) „‟ πεξί ησλ „‟Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ
ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟,
5. Ο Ν. 2741/99 „‟πεξί πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ‟‟ (ΦΔΚ 199 Α‟ /28-09-1999),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ. 242 Α‟ /11-10-2002), ην Ν.
3090/2002 (ΦΔΚ. 329 Α‟ /24-12-2002) θαη ην Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ.267Α΄/3-12-2007),
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6. Σν Ν.Γ. 2726/1953 „‟πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 17.7/16.8.1923
Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ‟‟,
7. Σν Π.Γ. 696/1974, φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β΄ (Πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα
ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ.
8. Ο Ν. 716/1977 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ δηαηάγκαηα, θαηά ην κέξνο ηνπο πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 Ν. 3316/2005.
9. Ο N. 3548/2007, γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν.
10. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ)
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ.,
ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
11. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ.
12. Σν Π.Γ. 138/2009 « Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Μειεηψλ».
13. H εγθχθιηνο 35 κε Α.Π. Γ17γ/08/193/ΦΝ 449/24-12-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ/ Γ.Γ.Γ.Δ./Γ17/Σκήκα γ΄.

Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο
ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε:
α) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ,
β) ηεο λνκνζεζίαο "Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ" (Ν.3316/05) θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ θαη
γ) ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν ηνπ Έξγνπ.
Οη φξνη ηεο παξνχζαο εξκελεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε θαλφλεο δηθαίνπ. ε
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο πξνθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ
θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο ππεξηζρχεη ν θαλφλαο δηθαίνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άξζξν 11: Αληηθείκελν – Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή – Υξεκαηνδόηεζε – πκβαηηθή πξνζεζκία
11.1

Η παξνχζα Πξνθήξπμε αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξνκειέηεο κε ηίηιν:
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΤΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ».
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε πνπ κλεκνλεχνληαη
ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη ηελ ζπλνδεχνπλ.

11.2

Η ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε 147.755,93 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη επηκεξίδεηαη ζε
επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο:
1. 20.353,47 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο Μειέηεο)
2. 38.624,30 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο)
3. 7.556,45 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 (Μειέηεο Σνπνγξαθίαο)
4. 22.129,73 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Μειέηεο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ)
5. 25.567,20 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο)
6. 4.590,44 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 09 (Μεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο Μειέηεο)
8. 28.934,33 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 10 (Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ)
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Η κειέηε έρεη εληαρζεί ----------------------- θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ.
11.3 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη νη ηηκέο
κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ άλσ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 4 § 2 ηνπ λ. 3316/2005 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ππνινγηζκνχ ηεο
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ λ. 3316/05, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ,
γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ.
Η νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηελ θαη΄ απνθνπήλ ακνηβή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε
αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ.
Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, ηελ
πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηεχρνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κέζα ζηα παξαδεθηά πεξηζψξηα
δηαθχκαλζήο ηεο.
Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο (επί πιένλ ή έιαζζνλ) ζηηο κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηνπ
ηεχρνπο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη ηεο κειέηεο ηνπ αλαδφρνπ, δελ δεκηνπξγείηαη εθαηέξσζελ
δηθαίσκα γηα αληίζηνηρε απμνκείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην «βαζηθφ
ζρέδην», ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην Φάθειν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ
θαη νξηνζεηνχλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (π.ρ. αξρή θαη πέξαο έξγνπ νδνπνηίαο, φξηα έθηαζεο
πξνο ηνπνγξάθεζε, φξηα απνρεηεπνκέλσλ πεξηνρψλ, δηαζηάζεηο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ,
επηθάλεηα θηεξίσλ, θιπ).
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο ππεξβάζεηο ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ ηζρχ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3316/05.
11.4

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δεθαηέζζεξηο
(14) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
ηε ζχκβαζε νξίδνληαη θαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, σο αθνινχζσο:
1. Πξνθαηαξθηηθέο Μειέηεο: 1 κήλαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2. Τπνβνιή Πξνγξάκκαηνο Βνεζεηηθψλ Δξγαζηψλ: 1 κήλαο απφ ηελ έγθξηζε ησλ Πξνθαηαξθηηθψλ
Μειεηψλ.
3. Δθηέιεζε Βνεζεηηθψλ Δξγαζηψλ: 2 κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βνεζεηηθψλ
Δξγαζηψλ.
4. Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ): 1 κήλαο απφ ηελ έγθξηζε ησλ Βνεζεηηθψλ
Δξγαζηψλ.
5. Πξνκειέηε Τδξαπιηθψλ – Η/Μ Έξγσλ: 1 κήλαο απφ ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ .
6. Οξηζηηθή Μειέηε πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ: 1 κήλαο απφ ηελ έγθξηζε ηεο Πξνκειέηεο.
7. Σεχρε Γεκνπξάηεζεο: 1 κήλαο απφ ηελ έγθξηζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ.
8. ΑΤ - ΦΑΤ: 1 κήλαο απφ ηελ έγθξηζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ.
Ο θαζαξόο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε ελλέα (9) κήλεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ,
κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 23 παξ. 3 λ. 3316/05).

11.5

Ο Αλάδνρνο ζα εξγαζηεί ζην γξαθείν ηνπ ή θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ, φηαλ απηφ
απαηηείηαη.
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Άξζξν 12: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ εθπόλεζεο κειέηεο – Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο
12.1
12.2
12.3

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ζα γίλεη κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, φπσο απηή
νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3316/2005.
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3316/2005.
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα πξνθχςεη κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ
Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί βάζεη ησλ
άξζξσλ 18, 19 θαη 20 ηεο παξνχζαο. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα
ζηεξηρηεί απνθιεηζηηθά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, φπσο
απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο
θαηά ηελ παξάγξαθν 22.2 ηεο παξνχζαο.

Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
13.1

Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία
πξνζαξηψληαη Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ γηα ηελ Τπεχζπλε
Γήισζε, ηελ Σερληθή Ιθαλφηεηα, ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη
Kαιήο Eθηέιεζεο. Η ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή.

13.2

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο.
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα νθηώ (08) κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
Πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ.

Άξζξν 14 : Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο,
νξίδεηαη ε 20ε Μαξηίνπ 2013, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00π.κ.
Αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (θαηά ην
άξζξν 3).
Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο
15.1.

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνχ 2.956 €, ε
νπνία ζπλίζηαηαη είηε α) ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνπ Δ.Ο.Υ,. ή ηνπ Π.Ο.Δ.,
είηε β) ζε ζχζηαζε παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σ.Π.Γ.
(άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ λ. 3316/05).
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα
(πποζάπηημα V) θαη λα έρνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα (09) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δάλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απφ κε ειιεληθή
Σξάπεδα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αιιά ζα
ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία
ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνύλ σο εμήο: α) ησλ ηξηψλ πξψησλ θαηά ζεηξά θαηάηαμεο
ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, β) ησλ ππνινίπσλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαγσληδφκελνη απηνί ζα παξαηηεζνχλ απφ ην
δηθαίσκα ππνβνιήο δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ή κεηά ηελ παξέιεπζε απξάθησλ ησλ
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πξνζεζκηψλ πξνζθπγήο. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ δηαγσληδφκελνπ ζε ελδηάκεζν ζηάδην, νη εγγπεηηθέο
επηζηξέθνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, εθφζνλ παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο ή ε απφθαζε
ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα επηζηξαθνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε πεξίπησζε
αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα αζθεζνχλ πξνζθπγέο ή αηηήζεηο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη
θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή
αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην δηαγσληδφκελν.
15.2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (πποζάπηημα VI), ε
νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Σν πνζφ ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%, ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο
ζχκβαζεο (άξζξν 11.2 ηεο παξνχζαο).
Άξζξν 16: Ακνηβή Αλαδόρνπ – Σξόπνο πιεξσκήο
16.1

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ηε ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη δελ πεξηιακβάλεη ην
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Η ακνηβή απηή δελ αλαζεσξείηαη παξά κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3316/05 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζκ.
Γ17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18.2.2006 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.

16.2

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, ηηο θξαηήζεηο θαη ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο
επηβαξχλζεηο ηεο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θ.ι.π., αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.

Άξζξν 17: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
17.1

Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο, ζπληαγκέλε θαηά ην νηθείν Τπφδεηγκα ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ
ή ηεο 2004/17/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ
ππ΄αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο θαη θαηά ηα εθάζηνηε ηζρχνληα πξφηππα, ζα ζηαιεί ζηελ
Τπεξεζία Δπηζήκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ Σξάπεδα Γεδνκέλσλ TED
ζηηο ------------.

17.2

Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί α) ζην ελεκεξσηηθό δειηίν θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ θαη β) ζηνλ ειιεληθό ηύπν, ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (άξζξν 12
παξ. 1 Ν. 3316/2005 θαη Ν. 3548/2007).

17.3

Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο βαξχλνπλ
ηνλ Αλάδνρν δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξα ησλ 1.000 ΔΤΡΩ θαη εηζπξάηηνληαη κ ε ηνλ πξψην
ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ
δηαγσληζκψλ γηα ηελ ίδηα κειέηε, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ
δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηε ο
ππεξεζίαο γηα ηελ αλαηηζέκελε ζχκβαζε.

17.4

Η απφθαζε αλάζεζεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Σ.Δ.Δ., ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3316/2005.
Δπίζεο γλσζηνπνίεζε γηα ηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
ζρεηηθφ Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο 2004/…./ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία
2005/51/ΔΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ ππ΄ αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπξ/θήο Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί θαηά
ηελ ίδηα φπσο θαη παξαπάλσ δηάηαμε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δ.Κ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άξζξν 18: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό
18.1

Οη θαηεγνξίεο πηπρίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 γ΄ ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ. 3316/2005, πνπ απαηηνχληαηii γηα θάζε επί κέξνπο κειέηε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαη ε
αληηζηνίρσο θαινχκελε ηάμε θάζε πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηκέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο
κειεηψλ ηεο παξ. 11.2 ηεο παξνχζαο, είλαη νη εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, πηπρία ηάμεσλ Α ή Β
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, πηπρία ηάμεσλ Α ή Β
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, πηπρία ηάμεσλ Α
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, πηπρία ηάμεσλ Β
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, πηπρία ηάμεσλ Α ή Β
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 09, πηπρία ηάμεσλ Α ή Β
ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, πηπρία ηάμεσλ Α ή Β

Ωο πηπρία ελλννχληαη απηά ηνπ ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ ή ηνπ Μεηξψνπ Δηαηξηψλ / Γξαθείσλ
Μειεηψλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3316/05 θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζ΄ απηφ (ή,
κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ π.δ., ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ λ. 716/77 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ
δηαηαγκάησλ).
18.2

ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απηνηειψο, ζε ζχκπξαμε ή ζε
θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθφζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ ή
θνηλνπξαμηψλ):

18.2.1 είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηψλ Μειεηψλ θαη
δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.1, ή
18.2.2 πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. πνπ ηεξνχλ αληίζηνηρα κεηξψα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο
νδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο κειεηψλ αληίζηνηρεο κε
εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.1, ή
18.2.3 πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνχλ κεηξψα ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξψα
ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 2004/18 ΔΚ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξψα ησλ ρσξψλ ηνπο, θαη
δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν
Μειεηεηψλ – Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18.3.

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, 1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο
γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, 1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο
γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16 ,1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο
γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, 1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο
γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, 1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο
γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 09 ,1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο
γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10 ,1 ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο

4
4
4
8
4
4
4

εηνχο
εηνχο
εηνχο
εηνχο
εηνχο
εηνχο
εηνχο

εκπεηξίαο,
εκπεηξίαο,
εκπεηξίαο,
εκπεηξίαο,
εκπεηξίαο,
εκπεηξίαο,
εκπεηξίαο

Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.
18.1, δειαδή λα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηηο απαηηνχκελεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε κέιε ηνπο
λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 18.2, δηαθνξεηηθά ε ππνςήθηα
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ζχκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείεηαη. Η
χπαξμε εγθχξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο φζν θαη
θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα απφ ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
απνθιείεηαη.
Η ζχκπξαμε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο κειεηψλ. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν κέγηζηνο αξηζκφο
ζπκπξαηηφλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο δηαγσληδφκελεο
ζχκπξαμεο.
Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα θαη ηνπο
θαηαιφγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκφ.
Η δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λφκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, φζνλ αθνξά ηνπο
εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηψλ Μειεηψλ ηεο Γ15, αλαγθαία
πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θξίλεηαη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Γελ
απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ε αλαζεψξεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε ζε
κεγαιχηεξε ηάμε πηπρίνπ απφ ηελ θαινχκελε, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλήθε ζηελ θαινχκελε ηάμε θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ. Απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ν ππνβηβαζκφο ηνπ πηπρίνπ
ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκφ θαη ε δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Μειεηεηψλ.
18.4

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε
κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε
δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν.

18.5.

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηψλ / Γξαθείσλ Μειεηψλ, πξέπεη λα είλαη ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο απφ ην εηαηξηθφ πηπρίν θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ
κειεηεηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο, ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θάπνην ή θάπνηα απφ
ηα αηνκηθά πηπρία ή θαη ην εηαηξηθφ έρνπλ ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο εκέξαο ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ζε πξνζεζκία ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζή
ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδφκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηψλ απνθιείεηαη.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ λ. 3316/2005, ζα
ηζρχζνπλ ζρεηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ.

Άξζξν 19: Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ
Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε αξηζκνχο 19.1 έσο
19.6, 19.8 θαη 19.9:
[Δηδηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο 19.7 θαη 19.10 ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα απνθιεηζζεί θαηφπηλ εηδηθά
αηηηνινγεκέλεο θξίζεσο, αθνχ εμεηαζζνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε
πεξίπησζεο θαη ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία θαη νη εμεγήζεηο πνπ έρεη ηπρφλ ππνβάιεη ν
δηαγσληδφκελνο κε ην θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπ. Αλ αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ κπνξεί
ν δηαγσληδφκελνο λα ππνβάιεη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη εμεγήζεηο].
19.1
19.2
19.3

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ.
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
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Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
19.5 Καηαδίθε, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, γηα
έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη
δφιηαο ρξενθνπίαο.
19.6 Πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
19.7 Απνδεδεηγκέλε δηάπξαμε ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο.
19.8 Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε
ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο.
19.9 Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ,
ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο.
19.10 Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή κε παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ απηψλ.
ηηο πεξηπηψζεηο 19.1 έσο 19.5, 19.7 θαη 19.10 απνθιεηζκφο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θαη ηεο
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία απηφ ζπκκεηέρεη επέξρεηαη αλ ζην αδίθεκα ή παξάπησκα έρεη ππνπέζεη
κέινο ηεο δηνίθεζήο ηνπ, απφ ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 23.1.2α ηεο παξνχζαο.
19.4

Άξζξν 20 . Δηδηθή Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα
20.1
«Γελ απαηηείηαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, πέξαλ ηεο γεληθήο θαηαιιειφηεηαο φπσο
απηή πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 19»
20.2
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άξζξν 21: Πεξηερόκελν θαθέινπ ζπκκεηνρήο
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο, πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηξεηο θαθέινπο, ήηνη:
α- θιεηζηφ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο»,
β- θιεηζηφ θάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη
γ- ζθξαγηζκέλν (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) θάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ».
Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ είλαη ην αθφινπζν:
Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο
επηθπξσκέλν αληίγξαθν :
21.1 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο - ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκό, ζε δύν (2) πξσηόηππα, εθ
ησλ νπνίσλ έλα ππνβάιιεηαη εθηόο ηνπ Φαθέινπ πκκεηνρήο (γηα δηεπθόιπλζε ηεο ππεξεζίαο
ηνπ Πξσηνθόιινπ) ρσξίο ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία θαη ην δεχηεξν εληόο ηνπ θαθέινπ ηππηθώλ
δηθαηνινγεηηθώλ, κε ηα ζπλεκκέλα (Πίλαθαο θαη ππεύζπλεο δειώζεηο).
Η αίηεζε αλαγξάθεη ην δηαγσληζκό ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
(κεκνλσκέλνπ ππνςεθίνπ, ή ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπώλπκν
θπζηθνύ πξνζώπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, αξηζκό
ηειεθώλνπ, fax, e-mail) θαη ζπλνδεύεηαη από:
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(α) Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπόδεηγκα, (προζάρηημα VII)
ζπκπιεξσκέλν κε όια ηα απαηηνύκελα από ηελ Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ έλδεημε
ΝΑΙ / ΟΥΙ αλάινγα κε ηελ ππνβνιή ή κε ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ.
(β) Τπεύζπλεο δειώζεηο ησλ κειώλ ηεο ζχκπξαμεο πεξί νξηζκνύ: (i) Κνηλνύ Δθπξνζώπνπ θαη (ii)
Αλαπιεξσηή Κνηλνύ Δθπξνζώπνπ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ,
(γ) Γήισζε πεξί απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ νξηζζέληνο θνηλνύ εθπξνζώπνπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ.
(δ) Γήισζε ηνπ θνηλνύ εθπξνζώπνπ πεξί θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπξαηηόλησλ
γξαθείσλ. Η δήισζε δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε ζύζηαζεο θνηλνπξαμίαο.
Η αίηεζε ππνγξάθεηαη (θαηά πεξίπησζε) από:
-

ηνλ δηαγσληδφκελν θπζηθό πξόζσπν – κειεηεηή, ή

-

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ή

-

ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ ή ζπκπξαηηφλησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ
πξνζώπσλ ή

-

ηνλ νξηζζέληα θαηά ηα αλσηέξσ θνηλφ εθπξφζσπν.

Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηα αθόινπζα:
α) Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκό θαηά ηελ παξνύζα πξνθήξπμε, ππνδειώλεη όηη έρεη
λνκίκσο ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθόζνλ ε αίηεζε
ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. Δθόζνλ δελ εθδεισζεί αηηηνινγεκέλε
αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ θαηαζηαηηθώλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ,
ε ππνβνιή πξνζθνξάο, ζπλνδεπόκελε από ην ζρεηηθό θάθειν ζπκκεηνρήο, δεζκεύεη ηελ εηαηξεία.
β) Η ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ινγαξηαζκφ ζχκπξαμεο ππνδειώλεη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο ησλ
νξγάλσλ ησλ ζπκπξαηηόλησλ πεξί ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζε ζύκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο
ζύκπξαμεο. Αλ δελ εθδεισζεί αληίδξαζε ζπκπξάηηνληνο ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη ε ζρεηηθή
λνκηκνπνίεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θαη αλ δελ δειώλεηαη ξεηώο όηη νη ζπκκεηέρνληεο
ππνβάιινπλ αίηεζε σο «θνηλνπξαμία» ζεσξείηαη όηη ζπκκεηέρνπλ ππό κνξθή ζπκπξάμεσο.
[Σημειώνεηαι όηι οι Κοινοππαξίερ επισειπήζεων καηά ηο ελληνικό δίκαιο αποηελούν ιδιαίηεπα (ζε ζσέζη
με ηα μέλη ηοςρ) θοπολογικά ςποκείμενα, ςπαγόμενερ αςηοηελώρ ζηιρ διαηάξειρ ηος Κώδικα
Φοπολογικών Σηοισείων και ηηρ Φοπολογίαρ Ειζοδήμαηορ Ν.Π., ζςνιζηώνηαι με ιδιωηικό έγγπαθο και
διαθέηοςν ιδιαίηεπο ΑΦΜ].
ηνηρεία ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ηπρόλ ιείπνπλ ζπκπιεξώλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ,
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4.6 ηεο παξνύζαο, εθόζνλ δελ πξνθύπηνπλ άκεζα από ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
21.2

Απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό

21.2.1 Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ. 18.2.1 πξνζθνκίδνπλ πηπρίν θαηάηαμεο ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη
ηάμεηο κειέηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ.
21.2.2 Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ. 18.2.2. πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε θαηεγνξία θαη ηάμε αληίζηνηρε ησλ κειεηψλ
ηεο παξ. 18.1, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ.
21.2.3 Οη δηαγσληδφκελνη ηεο παξ. 18.2.3 πξνζθνκίδνπλ
α) άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ, δειαδή
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ / εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 18.2.3 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ δελ εθδίδεηαη ηέηνην, έλνξθε
βεβαίσζε πνπ λα βεβαηψλεη ηελ αδπλακία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην
κεηξψν,
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β) ππεύζπλε δήισζε-βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αιινδαπνχ δηαγσληδνκέλνπ
(απηνηειψο ή σο κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη αα) έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε,
δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο ηνπο θαη ββ)
φηη ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο αλαδφρνπ (ηνπ ίδηνπ ή ηνπ ζρήκαηνο ζην νπνίν κεηέρεη) ζα
πξνζθνκίζεη βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ
απφ ηε δηαδηθαζία.
21.3

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο δηαγσληδνκέλσλ
Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδόκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα) ππνβάινπλ ζην θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο Τπεύζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε ζύκθσλα κε ην Προζάρηημα Ι ηεο
παξνύζαο, όηη δελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπό ηνπο ιόγνο απνθιεηζκνύ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην
άξζξν 19 ηεο παξνύζαο.
Οη δηαγσληδόκελεο ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ ηδηαίηεξε Τπεύζπλε Γήισζε γηα
θαζέλα από ηα κέιε ηνπο, ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ κέινπο, όηη δελ
ζπληξέρεη ζην πξόζσπν ηνπ κέινπο θάπνηνο από ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ.
Από ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλάγεηαη ζαθώο όηη δελ πθίζηαηαη ιόγνο απνθιεηζκνύ
ζην πξόζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αιιηώο απνθιείεηαη.

21.4

Γηθαηνινγεηηθά εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο
Γελ απαηηείηαη από ην άξζξν 21 ηεο παξνύζαο εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη νη
δηαγσληδόκελνη ΓΔΝ πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ απηέο.

21.4.1
21.4.2
21.5 Σελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15.1, ζηελ νπνία πξέπεη λα παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ απφ αα δδ ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνύ:
αα) Η αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ
δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (απξνθαζίζησο).
ββ) ηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ε εγγχεζε αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη
εθδφζεθε ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληδφκελνπ. Λάζε ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ δελ
πξνμελνχλ ζχγρπζε (σο πξνο ην δηαγσληζκφ ή ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη) δελ
επεξεάδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
γγ) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (θαηά ην άξζξν 15.1 ηεο παξνχζαο).
δδ) Η εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη ε ηζρχο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην
αλαθεξφκελν ζηελ πξνθήξπμε ή κέρξηο επηζηξνθήο ηεο.
Σπρφλ ιάζε ή ειιείςεηο ηεο εγγύεζεο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ απηψλ ζηνηρείσλ δηνξζψλνληαη ή
ζπκπιεξψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 4.6 ηεο παξνχζαο.
21.6 Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ.
Γελ απαηηνύληαη.
Β)

ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

21.7

Ο θιεηζηόο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 22.1.1 ηεο παξνχζαο θαη
ζπγθεθξηκέλα :
Σελίδα 19

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΕΙ-ΟΚΙ
21.7.1 Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πεξηέρνπζα ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. κε αξ. Γ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/ 18-102006 (ΦΔΚ
Β΄1611/2006) θαζψο θαη ην άξζξν Β ηεο ππ. αξηζκ. Δ1/22.1.2007 εγθπθιίνπ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
Η ηερληθή έθζεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ θαθέινπ
ηνπ έξγνπ θαη λα πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο (θαηεγνξίεο
κειεηψλ θαη ζηάδηα κειέηεο) θαη ζρνιηαζκφ απηψλ, κε επηζήκαλζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαη εηζήγεζε πεξί ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ επηιχζεψο ηνπο. ηε Σερληθή Έθζεζε δελ
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ.
Η Σερληθή Έθζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν
κέγεζνο 20 ζελίδων κειμένοσ μεγέθοσς Α4 και γραμμαηοζειράς μέζοσ μεγέθοσς (ενδεικηικά Arial 11),
εθηφο θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ.
Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην σο άλσ εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο), ην
ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.
21.7.2 Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, εληαία γηα ην ζχλνιν ηεο κειέηεο, πνπ πεξηιακβάλεη:
α) Σηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο – ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε
κηαο, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ, φπνπ απαηηείηαη.
β) Σε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε παξαγσγή ηεο κειέηεο.
γ) Σε παξνπζίαζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη
ρξνλνδηάγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε ρξνληθή απηή αιιεινπρία.
δ) Αλαθνξά ζηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε επηηπρψο ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία ή/θαη ηα
θαηλνηφκα ζηνηρεία απηήο.
Η Έθζεζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα
εχινγν κέγεζνο 20 ζελίδων κειμένοσ μεγέθοσς Α4 και γραμμαηοζειράς μέζοσ μεγέθοσς, εθηφο ηνπ
πξναλαθεξζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ
θξίζεο), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.
21.7.3 Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ Οκάδα Μειέηεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
α) Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Μειέηεο κε αλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο
ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ Πίλαθα, (ςπόδειγμα 1 ηος πποζαπηήμαηορ III) φπνπ
παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην δηαγσληδφκελν.
β) Παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαιάβνπλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο
ζπλνδεπφκελε απφ νξγαλφγξακκα φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
γ) ηνηρεία απφ ελδερφκελε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ηα
νπνία ζα αθνξνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ δεθαεηίαο (ςπόδειγμα 2 ηος πποζαπηήμαηορ III).
δ) Γήισζε ηνπ ζπληνληζηή, ζηελ νπνία λα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο κειεηψλ θαη ζηελ νπνία λα δειψλεη
ζε πφζεο θαη πνηεο κειέηεο άζθεζε παξφκνηα θαζήθνληα θαη εάλ νη κειέηεο απηέο εμειίρζεθαλ θαη
νινθιεξψζεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα.
Γηα ηα πξφζσπα ηεο νκάδαο κειέηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θξηηήξην ηνπ άξζξνπ 22.1.1β, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ πεξί ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ηα άηνκα απηά, κε ζαθή αλαθνξά ζηε ρξνληθή δηάξθεηα
θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο. Η παξαπάλσ Τπεχζπλε Γήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο (γξαθείνπ κειεηψλ), κε ηελ νπνία δηαηεξεί ην κέινο ηεο νκάδαο
κειέηεο ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ην ζπλεξγαδφκελν κέινο ηεο νκάδαο. Γελ
απαηηείηαη ε ππνβνιή αληηγξάθσλ Γ.Π.Τ. ή ζπκθσλεηηθψλ.
Η Έθζεζε γηα ηελ Οκάδα Μειέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ: i) ησλ
ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε
ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο θαη ii) ηεο δήισζεο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ
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παξαπάλσ εδαθίνπ 21.7.3.δ ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο 15 ζελίδων κειμένοσ μεγέθοσς
Α4 μέζης γραμμαηοζειράς, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο.
Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ππεξβαίλεη ην εύινγν κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δε
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.
Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ : Πξφζσπα πέξαλ ηνπ ελδερνκέλσο απαηηνχκελνπ ζην άξζξν 20.1.β εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ (γηα ηελ απφδεημε ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο) ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα κειέηεο δηαγσληδνκέλνπ πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλνληαη κφλν ζηνλ
θιεηζηφ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, αιιηψο δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αμηνιόγεζε.
21.7.4 ηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηεο γλώζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γελ απαηηνχληαη.
Γ.

ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

21.8

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πξέπεη λα πεξηέρεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή έληππν πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν ρεηξφγξαθα κε ζηπιφ δηαξθείαο κπιε ή καχξνπ ρξψκαηνο.
Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα ππνγξάθεηαη:
α) απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη
γ) ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ε θνηλνπξαμίαο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα, είηε
απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν.
Διιείςεηο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη εχινγε ζχγρπζε σο πξνο ην πξφζσπν
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ηελ ππέβαιε, ή ηελ λφκηκε ππνγξαθή ηεο, απνηεινχλ ιόγν απνθιεηζκνύ.
Η πξνζθεξφκελε έθπησζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) δίλεηαη κφλν αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη νινγξάθσο επί πνηλή απνθιεηζκνύ.
Γηα λα πξνθχςεη ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, ην πνζνζηφ
έθπησζεο: α) ηξέπεηαη ζε πνζφ πξνζθνξάο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηελ
πιεζηέζηεξε πξνο ηα άλσ κνλάδα ΔΤΡΩ, β) ηα πνζά ησλ θαηεγνξηψλ πξνζηίζεληαη θαη πξνθχπηεη ε
ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, ε νπνία ελ ζπλερεία ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ
iii
) επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
Τπελζπκίδνληαη νη επηζεκάλζεηο ηεο παξ. 11.3 ηνπ παξφληνο.
θάικαηα, αλαληηζηνηρίεο νινγξάθσλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, ινγηζηηθά ιάζε ζε αζξνίζκαηα θαη
γηλφκελα θαζψο θαη ιάζε ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή επί ηε βάζεη ηεο
νιφγξαθεο αλαγξαθήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο αλά θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ην ηειηθφ
πνζνζηφ έθπησζεο ηεο πξνζθνξάο.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζα είλαη αξηζκεκέλα αλά ζειίδα θαη
ηαμηλνκεκέλα κε ηελ ίδηα αθξηβψο αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 22 : Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο – πξνζδηνξηζκόο Αλαδόρνπ
22.1

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ – Βαξύηεηα θξηηεξίσλ
Σελίδα 21
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Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζα αμηνινγεζνύλ νη
Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
22.1.1 Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο
Κπιηήπιο 1ο Τεσνικήρ πποζθοπάρ
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 21.7.1 θαη ζπγθεθξηκέλα:
ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο,
ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο επηζήκαλζεο ησλ
ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη
ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ηπρφλ πξνβιεκάησλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε Σερληθή Έθζεζε είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην
πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο εχινγνο αξηζκφο ζειίδσλ.
Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ.
Σν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε Β1= 35%.
Κπιηήπιο 2ο Τεσνικήρ πποζθοπάρ
Σν θξηηήξην απηφ ζπληίζεηαη απφ ηα εμήο ππνθξηηήξηα:
α) Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ. 21.7.2 Έθζεζεο Μεζνδνινγίαο.
Αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλα:
ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο
ηεο κειέηεο,
ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο κειέηεο γηα ηελ
έληερλε εθπφλεζή ηεο θαη
ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο.
Σν ππνθξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U2Α πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην
πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο ζειίδσλ.
β) Οξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηελ παξ. 21.7.3 Οκάδαο Μειέηεο.
Αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλα :
Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απφ
πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ. Γηα λα ζεσξεζεί επαξθήο ε νκάδα, πξέπεη γηα
ηελ εθπφλεζε εθάζηεο θαηεγνξίαο κειέηεο λα δηαηίζεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν γηα ηελ
θαινχκελε ηάμε δπλακηθφ. Η αλεπαξθήο ζηειέρσζε βαζκνινγείηαη αξλεηηθά.
ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο
(κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε
πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
αμηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα κειέηεο ζηειερηθφ δπλακηθφ
πέξαλ ηνπ βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά βάζε επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε. Με ηνλ φξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ λννχληαη ηα
άηνκα ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ πηπρίνπ θαη κε ηνλ φξν βαζηθφ
ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ειάρηζην δπλακηθφ αλά θαηεγνξία, ην νπνίν δεηείηαη απφ ηε
πξνθήξπμε.
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ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δνκήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο κειέηεο,
ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπληνληζηή ζε
ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γη‟ απηνχο θαζήθνληα θαη ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε
αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ.
Σν ππνθξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ U2Β πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
ε πεξίπησζε πνπ ε Έθζεζε Οκάδαο Μειέηεο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν ζην
πξνεγνχκελν άξζξν εχινγν κέγεζνο, αμηνινγείηαη κφλν ν πξνβιεπφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο ζειίδσλ.
Η βαζκνινγία U2 ζην θξηηήξην απηφ πξνθχπηεη σο:
U2 = 40% U2A + 60% U2B
Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη Β2=40%. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ
ηνπ 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Σςνολική βαθμολογία Τεσνικήρ Πποζθοπάρ.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:
U Σ.Π.= (U1*B1 + U2*B2) / 0,75 > 60
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο εθφζνλ:
α) νη βαζκνινγίεο ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο θαη
β) ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ ππεξβαίλεη ηηο 60 κνλάδεο.
22.1.2. Βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά βαζκνινγείηαη, εθφζνλ θξηζεί παξαδεθηή, θαηά ην άξζξν 4 § 5 ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο, ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα.
Η βαξχηεηα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ νξίδεηαη ζε Β3=25%
Η βαζκνινγία U.Ο.Π. ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠ πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο ρακειφηεξεο
ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠmin πξνο ηελ νηθνλνκηθή απηή πξνζθνξά ΟΠ σο εμήο:
U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ,
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη Σερληθέο
Πξνζθνξέο ζεσξνχληαη παξαδεθηέο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν .
22.2

Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο
H ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:
U = U.Σ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25%
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηε
κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ, σο πιένλ
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο.

Άξζξν 23: Έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ επηιεγέληνο αλαδόρνπ.
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23. 1

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο θαιείηαη ν επηιεγείο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη
ηα αθόινπζα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο
θαηάζηαζεο (ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα
θάζε κέινο ηεο):

23.1.1 εκείσκα ελππφγξαθν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ γξαθείνπ κειεηώλ ή ηνπ θνηλνύ εθπξνζώπνπ
ζύκπξαμεο ή λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε εμνπζία
ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ. Μπνξεί ε αλαζέηνπζα αξρή λα δεηήζεη ηα ζρεηηθά
έγγξαθα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ζεκείσκα (Φ.Δ.Κ. κε ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, ζε
πεξίπησζε ειιεληθήο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή αληίγξαθν ηνπ λόκηκα δεκνζηεπκέλνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο
εηαηξείαο, ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ή ησλ ζπκπξαηηόλησλ ή
θνηλνπξαθηνύλησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ή ηα νηθεία
θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο). Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία
δηαπίζησζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πξνθύςεη όηη άλεπ
δηθαηώκαηνο ππέγξαςε θαη ν δηαγσληδόκελνο αξλεζεί εγγξάθσο λα αλαγλσξίζεη ηε δέζκεπζή ηνπ
απνθιείεηαη θαη ε ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ηνλ επόκελν θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο ππνςήθην, κε
αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5.3 ηεο παξνύζαο.
ΗΜΔΙΩΝΔΣΑΙ όηη ε έθδνζε θαη πξνζθόκηζε ζην δηαγσληζκό εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζεσξείηαη ηζρπξό απνδεηθηηθό ζηνηρείν πεξί
ζπγθαηάζεζήο ηνπ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκό.
23.1.2 α) γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξ. 19.1 έσο 19.5 απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιινπ ηζνδύλακνπ
εγγξάθνπ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο). Δθόζνλ απηόο
είλαη λνκηθό πξόζσπν, ηα πνηληθά κεηξώα πξέπεη λα αθνξνύλ
-

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο),

-

ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο),

-

ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε πεξίπησζε),

-

θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ.
Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ αλήθνπλ ζ΄
απηά πνπ θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, νθείιεη
απηφο λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε, αλ ζην θξάηνο θαηαγσγήο δελ εθδίδνληαη
έλνξθεο δειψζεηο, πεξί ηεο θχζεο ησλ αδηθεκάησλ. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα απηά επηθέξεη
δπλεηηθά ηνλ απνθιεηζκφ, ζπλππνβάιιεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ
ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ ζηειέρνπο.

β) πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.6. Σα
πηζηνπνηεηηθά πηώρεπζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο εθδίδνληαη από ην αξκόδην πξσηνδηθείν
θαη ην πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ ζέζε ππό εθθαζάξηζε από ην Πξσηνδηθείν όηαλ πξόθεηηαη πεξί
ειιεληθήο εηαηξείαο κε κνξθή Ο.Δ, Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη από ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο
Γηεπζύλζεηο Δκπνξίνπ ησλ Ν.Α., όηαλ πξόθεηηαη πεξί Α.Δ.
Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
γ) πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.7. Γηα ηνπο
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο-θπζηθά πξφζσπα ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ
Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (όηαλ απηό έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειώλ ηνπ)
πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηώκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία /
Δηαηξείεο Μειεηώλ, θαζώο θαη ηα θπζηθά πξόζσπα-κειεηεηέο αλεμάξηεηα από ηελ ρώξα
εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππόθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνύο θνξείο, ζα
ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθό ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππόθεηληαη, εθόζνλ απηόο έρεη πεηζαξρηθέο
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εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα ππνβάινπλ ππεύζπλε δήισζε, όηη α) δελ ππάξρεη
πεηζαξρηθόο θνξέαο θαη β) όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξύ επαγγεικαηηθό παξάπησκα.
δ) Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο από ηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο παξ. 19.8. Οη έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ
ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρόλ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ όπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη.
Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηώλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ην πξνζσπηθό ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ
γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπό πξνζσπηθό). Γελ ζα γίλνληαη
απνδεθηά σο απόδεημε ελεκεξόηεηαο ηεο δηαγσληδόκελεο εηαηξείαο, απνδεηθηηθά ελεκεξόηεηαο
γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερώλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξείαο σο εηαίξνη.
Οη αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ
απνδεηθηηθά, ζα ππνβάινπλ ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ όηη δελ απαζρνινύλ πξνζσπηθό γηα ην
νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Αλ απαζρνινύλ
ηέηνην πξνζσπηθό πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθό απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
ε) Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.9. Οη έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία
Μειεηώλ ζα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό ηεο αξκόδηαο ΓΟΤ ζε πξσηόηππν ή θσηναληίγξαθν
ζεσξεκέλν είηε από ηελ εθδνύζα αξρή είηε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο κειέηεο, ε νπνία
κπνξεί λα επηθπξώλεη, ζε αληηπαξαβνιή κε ην πξσηόηππν, ην θσηναληίγξαθν ηεο ελεκεξόηεηαο.
Οη αιινδαπνί δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ όηη δελ έρνπλ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξσλ ζηελ Διιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα
ππνβάιινπλ ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηεο νηθείαο ΓΟΤ .
23.1.3 Δθόζνλ ζην αλάδνρν ζρήκα ζπκκεηέρεη αιινδαπφο ππνςήθηνο θαηά ηελ παξ. 18.2.3, ππνβάιιεη ηα
βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ θαηνρή ηεο απαηηνύκελεο γεληθήο εκπεηξία
πξνζσπηθνύ ηνπ.
23.2 Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 19.1 έσο 19.9 κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ή λα ζπκπιεξψλνληαη κε έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ή ηνπ κέινπο ζην νπνίν ην δηθαηνινγεηηθφ αθνξά, ζε πεξίπησζε
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), φηαλ απηφο πξνέξρεηαη απφ θξάηνο πνπ δελ εθδίδεη έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή αλ ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε έλνξθεο βεβαίσζεο ζην θξάηνο
πξνέιεπζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηε δήισζε απηή ζα πξέπεη θαη' αξρήλ λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία
έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ρψξα. Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά ηφηε πθίζηαηαη ςεπδήο δήισζε ηνπ
ππνςεθίνπ θαη ν επηιεγείο αλάδνρνο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία.
23.3 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηεο παξ. 23.1.2 πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηεο
ππνβνιήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηώλ δηαηάμεηο. Δθόζνλ από ηηο δηαηάμεηο απηέο δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, γηα λα γίλνπλ δεθηά δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο παιαηόηεξε
ησλ ηξηώλ κελώλ από ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
23.4 Δθφζνλ ν επηιεγείο αλάδνρνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο «Μειεηεηή» ζε Δπίζεκνπο
Καηαιφγνπο Αλαγλσξηζκέλσλ Παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 52
ηεο Οδεγίαο 2004/18 ΔΚ, απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ
κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ.
ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δπλαηή ε ζπκπιήξσζή
ηνπο ή θαη ε δηεπθξίληζή ηνπο.
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Άξζξν 24 - Γηάθνξα:
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο -απνθάζεηο:
Α) Η κε Α.Π. 130/28-9-2012 Γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ
Γσδεθαλήζνπ.
Β) Η κε 4/2013 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Κάζνπ.
Η απφθαζε πήξε α/α 4/2013.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ππ: Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο

ΣΑ ΜΔΛΗ
ππ: Μαξία Φξαγθνύιε
ππ: Μελάο Β. Ιεξνκόλαρνο
ππ: Κσλζηαληίλνο Μ. Μελάο
ππ: Δκκαλνπήι νθίιιαο
ππ: Δπαγγειία Γεκεηξίνπ

σζηό απόζπαζκα από
ην βηβιίν πξαθηηθώλ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο. Δ ΚΑΟΤ

Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο
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