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Ταχ.Κωδ: 21100 ΝΑΥΡΛΙΟ
Τθλζφωνο: 2752360398-399
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ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΧΩΙΚΗΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2019-2020 (CPV 60130000-8)

Ζχοντασ υπόψθ, όπωσ ιςχφουν:
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. τθσ με αρ. 56902/2017 (Β' 1924) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
3. Τθν υπ’ αρικμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26-9-2018) Κ.Υ.Α. των
Υπουργϊν Εςωτερικϊν – Ραιδείασ, Ζρευνασ και ΘρθςκευμάτωνΟικονομικϊν- Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων
ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ».
4. Το άρκρο δζκατο ζβδομο του Ν. 4286/2014 και ςυγκεκριμζνα τθν παρ. 2 με
τθν οποία προςτίκεται παρ. 4 ςτο τζλοσ του άρκρου 49 του Ν.4274/2014.
5. Τθν υπϋ αρίκ. 1210/2019 Διακιρυξθ Διεκνι, θλεκτρονικοφ, μειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Α/κμιασ &
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αργολίδασ 2018-2020.
6. Τθν ανάγκθ μεταφοράσ μακθτϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ.
7. Τθ με αρ. 96864/14860/8-4-19 Απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ ΚΑΕ
03.192.0821.0001 με α/α καταχϊρθςθσ 1476 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και
εντολϊν πλθρωμισ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με
ΑΑ Βεβ.: 1529 (ΑΔΑ: ΩΒ8Φ7Λ1-ΚΘ7) (ΑΔΑΜ 19REQ004748812)
8. Τθν αρ. 1335/2019 Απόφαςθ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ
διαπραγμάτευςθσ, των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ και τθ ςυγκρότθςθ των
Επιτροπϊν (ΑΔΑ Ω7ΑΝ7Λ1-52Α).

ΑΘΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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Ρροςκαλοφμε όλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ ςε διαδικαςία θλεκτρονικισ
διαπραγμάτευςθσ, για τα νζα δρομολόγια ςχ. ζτουσ 2019-2020 του παρακάτω
Ρίνακα του παραρτιματοσ Ι.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν ανζρχεται ςε 12.533,40 €
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ (20%) και παράταςθσ
(30%) χωρίσ ΦΡΑ (15.541,42 € με ΦΡΑ 24%).
Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε δύν (2) ηκήκαηα θαη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα
ππνβιεζνύλ γηα έλα ή γηα όια ηα Σκήκαηα. Σα νπνία αλαιύνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ
Παξαξηήκαηνο I ηεο παξνύζαο.
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ θ οποία κα προκφπτει από προςφερόμενο
ποςοςτό ζκπτωςθσ.
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/08/2019 θμζρα
Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 04/09/2019, θμζρα Τετάρτθ
και ϊρα 10:00 π.μ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και
τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02/7/2017) «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται
να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ
ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ
του άρκρου 5 τθσ ανωτζρω Υπουργικισ Απόφαςθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ
αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
Η ανακζτουςα αρχι παρζχει τθ δυνατότθτα ςε οποιονδιποτε οικονομικό φορζα
επικυμεί να αποςφρει υποβλθκείςα προςφορά και να υποβάλει νζα προςφορά, να
το πράξει, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν, με
ζγγραφο αίτθμά του προσ τθν ανακζτουςα αρχι ςε μορφθ αρχείου pdf που φζρει
ψθφιακι υπογραφι μζςω τθσ «Επικοινωνίασ» του Συςτιματοσ.
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι
Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ,
τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ
τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά)
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ
διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και
εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ
κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Εγγσήζεις
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν
ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ)
τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται
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ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό
τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Διευκρινίηεται ότι τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ
εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι
νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ. τθσ 30
Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ
παρακατακθκών και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Παρακατακθκών και Δανείων»).
Ωσ προσ το ειδικότερο ηιτθμα τθσ μθ αναφοράσ ςτο Γραμμάτιο των όρων ότι «θ
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ
ζνςταςθσ διηιςεωσ», επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ Γνωμοδότθςθ 34/1992 του
ΝΣΚ, ςτισ εγγυοδοτικζσ παρακατακικεσ εκ τθσ φφςεωσ δεν μπορεί να τεκεί τζτοιοσ
όροσ.
Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ,
για το τμιμα/τμιματα ενδιαφζροντοσ του προςφζροντοσ (για τα οποία δίδεται θ
προςφορά). Το εκάςτοτε αναλογοφν ποςό αυτισ παρατίκεται αναλυτικά ςτουσ
ΡΙΝΑΚΕΣ του Ραρατιματοσ Ι τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων
που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά
τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 05/04/2020,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν
ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον
δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει
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άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι
ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν
απορριφκεί αμετακλιτωσ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που
αναφζρονται ςτα άρκρα 2 και 3 τθσ παροφςασ (λόγοι αποκλειςμοφ & κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ), δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Δικαίωμα Συμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα
μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

ΑΘΟ 2 ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ
του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2. 1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ
τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των
κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό
δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ
27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά
με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο
άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013
(Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά :
1. Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), τουσ
διαχειριςτζσ.
2. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο,
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
3. Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
4. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των
προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ
αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε
πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
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Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα)
τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2)
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου
18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται
ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο
τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι
του οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί
το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι
βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε
μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.1 και 2.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ).
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα
κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει
χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.6. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν
μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι
απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται
αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 3 ΚΙΤΗΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
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1.Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το
αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα
από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.

2. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα

3.Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα

4. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα

ΑΘΟ 4 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ

Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν
βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2 και β) πλθροφν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ του άρκρου 3 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι
τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το
άρκρο 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα
ΙV, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου
εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) οποίεσ επίςθσ
βρίςκονται ςυνθμμζνεσ ςτο διαγωνιςμό. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι
επίςθσ αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).

Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.1 ζωσ 2.7, κρίνονται κατά
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ
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παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω
δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι
αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται
αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν
λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ
άνω παράγραφο (ιτοι οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ , ο
Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε και ςε
άλλεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ).
Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται οδθγοί το ωσ άνω
δικαιολογθτικό (π.χ. ποινικό μθτρϊο) πρζπει να υποβλθκεί και για τουσ οδθγοφσ,
Τα ανωτζρω μθτρϊα κα ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ειδοποίθςθσ για τθν υποβολι τουσ.
β) πιςτοποιθτικό (βλ.παραδείγματα) που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ
αναδόχου ςτθν οποία κα αναφζρονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το
οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ (διευκρίνθςθ : το εν λόγω
πιςτοποιθτικό κα είναι διακζςιμο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του
ΟΡΣ-ΣΕΡΕ, μζχρι τότε οι οικονομικοί φορείσ κα χρθςιμοποιοφν ζνορκθ βεβαίωςθ).
Ραραδείγματοσ χάριν: φορολογικι ενθμερότθτα από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα από τουσ αρμόδιουσ
αςφαλιςτικοφσ φορείσ του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ.
Ραραδείγματοσ χάριν: Ειδικά για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ,
παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα και το πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα εκτόσ
Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ι τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Σθμειϊνεται ότι τα
φυςικά πρόςωπα δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι
πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.1 και 2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ
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τθσ παραγράφου 2.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ
ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ
παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.1 και 2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ
παραγράφου 2.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.3 υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
δ) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, που κα πρζπει να είναι
ςυναφζσ με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν. Ειδικά οι εγκατεςτθμζνοι
ςτθν Ελλάδα πάροχοι υπθρεςιϊν.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ
που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ,
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν
πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ
αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ
εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
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Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ,
ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ,
τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που
αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιιςει οχιματα που δεν
είναι ιδιοκτθςίασ του (π.χ. μιςκωμζνα), προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα
μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι από οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο μζςο.

ΑΘΟ 5 ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, θ οποία προκφπτει από το προςφερόμενο ποςοςτό
ζκπτωςθσ (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ.

Κατάρτιςθ - Περιεχόμενο Προςφορϊν
1

Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα
Ι & ΙΙ τθσ παροφςασ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν
τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

2

Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και
τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02/7/2017) «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται
να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ
ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ-
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Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ανωτζρω Υπουργικισ Απόφαςθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ
αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
Η ανακζτουςα αρχι παρζχει τθ δυνατότθτα ςε οποιονδιποτε οικονομικό φορζα
επικυμεί να αποςφρει υποβλθκείςα προςφορά και να υποβάλει νζα προςφορά, να
το πράξει, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν, με
ζγγραφο αίτθμά του προσ τθν ανακζτουςα αρχι ςε μορφθ αρχείου pdf που φζρει
ψθφιακι υπογραφι μζςω τθσ «Επικοινωνίασ» του Συςτιματοσ.
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι
Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ,
τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ
τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά)
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ
διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και
εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ
κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
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Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ
φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε
ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και
ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

3.
Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι
Ρροςφορά»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το ΤΕΥΔ β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ,
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τo άρκρo 1 τθσ παροφςασ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει
αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου DOC και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί ζγγραφο τθσ Σφμβαςθσ. Ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV του
ΤΕΥΔ χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του
Μζρουσ ΙV.
Υποχρζωςθ ψθφιακισ υπογραφισ για το ΤΕΥΔ ζχουν οι εξισ (επί ποινι
αποκλειςμοφ) :
Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του
ν.4412/16 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, νοείται ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το
πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο)
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, επί ποινι
αποκλειςμοφ.
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το
ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, επί ποινι
αποκλειςμοφ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να
ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ
που προτείνουν.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι και ΙΙ
τθσ Ρρόςκλθςθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ
το κριτιριο ανάκεςθσ.
Η Τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
Ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ εκτόσ από το ανωτζρω παραγόμενο από το
Σφςτθμα θλεκτρονικό Αρχείο πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα, τα οποία
υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf:
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, του Ν. 1599/1986, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ:
i. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 1335/2019
πρόςκλθςθσ, τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα.
ii. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ των Λεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΙ,
Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε
δρομολογίου, το είδοσ οχιματοσ, ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν και τα
ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ ςφμφωνα με τθν άδεια κυκλοφορίασ ζκαςτου με
ανάλογθ ενδεικτικι αντιςτοίχθςθ για κάκε δρομολόγιο.
Ρ.χ.
α/α
Τμιματοσ &
α/α
δρομολογίου
Τμιμα 1
Τμιμα 2

είδοσ
αρικμόσ αρικ.
Στοιχεία
μεταφορικοφ κζςεων κυκλοφορίασ ιδιοκτιτθ /των
μζςου
(ςφμφωνα με
τθν άδεια)
Ταξί
4
ΤΑΕ 1111
Ραπαδόπουλοσ
Ιωάννθσ
Ταξί
4
ΤΑΕ 2222
Αναςταςιάδθσ

Στοιχεία
οδθγοφ

Διμου
Γεωργία
Αναςταςιάδθσ

ΑΔΑ: ΩΤΞΓ7Λ1-ΓΦΡ

19PROC005433755 2019-08-13
Ανδρζασ

Ανδρζασ

iii. Πτι όλοι οι οδθγοί κακϊσ και οι ςυνοδοί που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ δεν ζχουν καταδικαςτεί για τα
αδικιματα των εδαφ. α ζωσ ςτ τθσ παρ. 1 του αρκ. 73 του Ν.4412/16.
iv. ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχτεί μειοδότθσ κα υποβάλει απόςπαςμα
ποινικοφ μθτρϊου για όλουσ τουσ ςυνοδοφσ και για όλουσ τουσ οδθγοφσ
των Οχθμάτων (λεωφορείων ι Δ.Χ. επιβατικϊν), όπωσ αυτό προβλζπεται
ςτθν παροφςα.
2. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν
(ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε
δρομολογίου και τα οποία ζχουν δθλωκεί ςτθν ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ.
3. Φωτοτυπία Ρρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να
προκφπτει ότι τα διατικζμενα λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ,
Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν.
4. Φωτοτυπία αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων.
5. Φωτοτυπία Άδεια ι άδειεσ οδιγθςθσ.
6. Στθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ.,
ειδ.μετ.) δεν είναι ιδιόκτθτο ι ςτθν περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ δεν είναι
μζλοσ (εταίροσ, ςυνζταιροσ, μζτοχοσ, κ.ά.) του προςφζροντα οικονομικοφ
φορζα ςτθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου/οντότθτασ και ςτον οποίον ζχει
παραχωριςει τθ χριςθ του οχιματόσ του, τότε κα απαιτείται θ υποβολι
ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ςε φυςικι μορφι) του ιδιοκτιτθ ι εκμεταλλευτι ι
ςυνιδιοκτιτθ του λεωφορείου ι του Δ.Χ. επιβατικοφ, προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι, που κα δθλϊνει ότι:
 αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ 1335/2019 πρόςκλθςθσ
 πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί,
ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν. 4412/16
 ότι παρζχει το δικαίωμα ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα να
ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι προςφορά του τα δικαιολογθτικά (αρχεία)
του οχιματόσ του
 Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, ςε
διάκεςθ (π.χ. μίςκωςθ) του οχιματοσ ς’ αυτόν κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, με τθ ςφναψθ
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ.
 Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, κατά το
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, να παραδϊςει ςτο προςφζροντα, όλα, κατά
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περίπτωςθ, τα αναφερόμενα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.

ςτθν

αρ.1335/2019

πρόςκλθςθ

Επιςθμαίνεται ότι, το προαναφερόμενο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να
υποβλθκεί από τον προςωρινό ανάδοχο (με θλεκτρονικό και φυςικό
τρόπο) κατά τθ διαδικαςία τθσ κατακφρωςθσ μαηί με τα υπόλοιπα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ.
7. Φωτοαντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ των Δ.Χ.
επιβατικϊν αυτοκινιτων (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.).
8. Φωτοαντίγραφο
Λεωφορείου.

άδειασ

Οδικοφ

Μεταφορζα

για

κάκε

ιδιοκτιτθ

Επιςθμαίνεται ότι :

Η αναγραφι του αρικμοφ κυκλοφορίασ του οχιματοσ (ι και περιςςότερων του ενόσ
οχθμάτων) και θ αντιςτοίχθςι του με ςυγκεκριμζνο/να δρομολόγιο/α είναι
ενδεικτικι και ςκοπό ζχει τθν απόδειξθ τθσ επάρκειασ ςε τεχνικά μζςα του κάκε
προςφζροντα οικονομικοφ φορζα, κυρίωσ, ςτισ περιπτϊςεισ που δίδονται
προςφορζσ από ζναν φορζα ςε περιςςότερα του ενόσ δρομολογίου. Στθν
περίπτωςθ ανάδειξθσ αυτοφ ωσ αναδόχου δεν τον δεςμεφει και δεν τον υποχρεϊνει
ςτθν εκτζλεςθ του δρομολογίου με το ςυγκεκριμζνο όχθμα που διλωςε ςτθν
τεχνικι προςφορά του, αλλά και με τα υπόλοιπα ιδιοκτθςίασ, μιςκωμζνα ι
παραχωρθμζνα οχιματα που κα ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του.
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.

Επί ποινι αποκλειςμοφ, όπου απαιτοφνται από τθν Ρρόςκλθςθ αρχεία pdf με
ψθφιακι υπογραφι του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα (π.χ ΤΕΥΔ,
ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ κλπ)
αυτά κα αναρτϊνται μόνα τουσ δθλαδι ανά ζνα ζγγραφο ι με οποιονδιποτε
άλλο τρόπο εξαςφαλίηει τθν ψθφιακι υπογραφι ςε κάκε ζνα ζγγραφο
ξεχωριςτά (όχι αρχείο εγγράφων όπου θ ψθφιακι υπογραφι υπάρχει μόνο
ςε μία ςελίδα).
ΕΝΤΥΡΗ ΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ
Η προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, κα γίνεται ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Ρ.Ε. Αργολίδασ, (Δ/νςθ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν, Ραρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ
21100, Ναφπλιο), με διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα
προςκομιηόμενα ζγγραφα – δικαιολογθτικά. Αυτά κα είναι τοποκετθμζνα μζςα
ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται (εξωτερικά)
ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
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Η Ρεριγραφι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΛΙΔΑΣ
Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ
Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.

4. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον
(υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά».
Η οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κατά τθν υποβολι τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ
ςτο ΕΣΗΔΗΣ, οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν τιμι μονάδοσ
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.). Οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ (π.χ. ποςότθτα, ςυνολικι αξία, Φ.Ρ.Α.)
προκφπτουν αυτομάτωσ από το ςφςτθμα και εμφανίηονται ςτθν εκτφπωςθ.
Η προαναφερόμενθ τιμι μονάδοσ που καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν οι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του
ςυςτιματοσ, κα είναι θ τιμι που κα προκφψει μετά τθν αφαίρεςθ του ακζραιου
ποςοςτοφ ζκπτωςθσ που κα προςφζρουν από τθν Τιμι (ςτιλθ «Μζγιςτο θμεριςιο
κόςτοσ δρομολογίου (€)») που τίκεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ (πίνακασ
Ραραρτιματοσ Ι).
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε
ΕΥΩ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ
κα γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι
ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.
Ρζραν τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, αυτι
(Οικονομικι προςφορά) πρζπει να ςυνταχκεί επί ποινι αποκλειςμοφ και κατά το
Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. Ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά
υπογεγραμμζνο το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ, κατά το υπόδειγμα,
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε μορφι pdf. Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι που κα
ςυμπλθρωκεί ςτθν υποςτιλθ με περιγραφι «Ημεριςιο Κόςτοσ δρομολογίου» του
εντφπου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κατά το υπόδειγμα, είναι θ τιμι μονάδοσ
(χωρίσ Φ.Ρ.Α) που κα ςυμπλθρωκεί ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ
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Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, δλδ θ τιμι που προκφπτει
μετά τθν ζκπτωςθ του προςφζροντοσ.
Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε ευρϊ ανά τμιμα ενδιαφζροντοσ επί ποινι
απόρριψθσ. Το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα δίνεται επίςθσ ανά τμιμα για κάκε τμιμα
ενδιαφζροντοσ. Το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα είναι ακζραιοσ αρικμόσ (χωρίσ
δεκαδικά ψθφία) επί ποινι αποκλειςμοφ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ, θ
δαπάνθ του ςυνοδοφ, όπου επιβάλλεται θ παρουςία του, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ
ΟΓΑ 20%.
Ανάδοχοσ/οι κα αναδειχτεί/ουν εκείνοσ/οι που κα προςφζρει/ουν το υψθλότερο
ποςοςτό ζκπτωςθσ και κατά ςυνζπεια τθν χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο.
Οι τελικζσ τιμζσ μειοδοςίασ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο, από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ, κακϊσ και για ενδεχόμενεσ παρατάςεισ τθσ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται, πλθν τθσ επιτρεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ αναπροςαρμογισ λόγω
τιμισ καυςίμου. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ (πλθν τθσ ανωτζρω) κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται επίςθσ προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται
τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει
με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον ΡΙΝΑΚΑ του
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

5.

Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ
για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ
διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
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6.

Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 1 (Γενικοί όροι
υποβολισ προςφορϊν), 2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 3.
(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 4.
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν) του Άρκρου 5 κακϊσ και
με το άρκρο 6 παράγραφοσ 1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) και 2.
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι
τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 παράγραφο 1.1. τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ
τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 6 παράγραφο 1.1. τθσ παροφςασ και το
άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι
περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περ. γϋ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, πλθν τθσ επιτρεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκ.9 τθσ παροφςασ
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα
ζγγραφα τθσ παροφςασ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 6. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

1.1

Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΗΔΗΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο
όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά
το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά ΣυμμετοχισΤεχνικι Ρροςφορά» τθν ……………………….. και ϊρα 10:00 π.μ.
 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»,
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
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Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που
ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν
υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

1.2

Αξιολόγθςθ προςφορϊν

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ
Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων
πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των
κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ
και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν
ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Η αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν
δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν
μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω
όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα
αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ
του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω,
αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ
άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα
αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των
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οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Επιςθμαίνεται ότι τα
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία
απόφαςθ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 6 παρ.4 τθσ παροφςασ.

2.
Ρρόςκλθςθ υποβολισ
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ

δικαιολογθτικϊν

κατακφρωςθσ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των κάτωκι δικαιολογθτικϊν
:
1. Τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ Β1 ζωσ Β6 του
άρκρου 4 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ για οικονομικοφσ φορείσ.
2. Τα δικαιολογθτικά ςυνοδϊν: Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ
χριςθσ και Ριςτοποιθτικό υγείασ, βάςει όςων αναφζρει θ Υπουργικι
Απόφαςθ αρ.35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012), άρκρο 1 όπου κα
βεβαιϊνεται ότι ο κάτοχόσ του υποβλικθκε ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δε
βρζκθκε να πάςχει από μεταδοτικό ι άλλο νόςθμα μθ ςυμβατό με τθν
απαςχόλθςι του,
3. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ για όλουσ του οδθγοφσ
που κα χρθςιμοποιιςει,
4. Συμφωνθτικό – Ραραχωρθτιριο μεταξφ του οικονομικοφ φορζα και του
ιδιοκτιτθ ςε περίπτωςθ που το λεωφορείο, το Ε.Δ.Ο., ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ
κλπ) δεν είναι ιδιόκτθτο.

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό
ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf (ςτον
υποφάκελο «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου») και προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ
τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω
δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
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ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του, μζςω του Συςτιματοσ. Η εν λόγω υποβολι
γίνεται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. Η ανακζτουςα
αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο
όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται θ προςφορά, καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με το ΤΕΥΔ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν (ςε αυτιν τθν περίπτωςθ,
εκτόσ από τα ανωτζρω, κθρφςςεται και ζκπτωτοσ) ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 3 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με
το ΤΕΥΔ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ
ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ
τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα
εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και
ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ
ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ
τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
ΕΝΤΥΡΗ ΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό
ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf (ςτον
υποφάκελο «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου») και προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
υποβολισ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, Ρ.Ε. Αργολίδασ, (Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα
Ρρομθκειϊν, Ραρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ 21100, Ναφπλιο), με διαβιβαςτικό, ςτο
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οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα ζγγραφα – δικαιολογθτικά.
Στον φάκελο κα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:






Η Ρεριγραφι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ».
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΛΙΔΑΣ
Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ
Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα .

3.

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε
κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο
100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του
ςυςτιματοσ.
Η εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν
παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί
αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον
αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και μόνο ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν και ζνδικων μζςων κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ.
Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό
χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ
κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

4. Ενςτάςεισ
Ενςτάςεισ υποβάλλονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν.4412/16,
όπωσ ιςχφει.

5.

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει
αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του
άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
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ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ
ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα
ι θ παράλειψθ.

ΑΘΟ 7. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται
ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 ςτοιχεία τθσ παροφςασ
και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ
είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ
τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν.4412/16, θ
οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ
να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ γίνεται
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

2. Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι
όροι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

3. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο,
οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016.
Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
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4. Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε
υπεργολάβουσ. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει
ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ,
εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε
νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν
λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία.
Η ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθ παροφςα, εφόςον το(α) τμιμα(τα)
τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.

5. Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ
προαίρεςθσ-παράταςθσ

κατά

τθ

διάρκειά

τθσ-δικαίωμα

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να κεωρείται
ουςιϊδθσ θ εν λόγω τροποποίθςθ (κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκ. 132 του
ν.4412/16), ςφμφωνα με τισ παρακάτω ρθτζσ και ακριβείσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ
(δικαιϊματα προαίρεςθσ) :
i. Ζωσ και το 20% του προχπολογιςμοφ κάκε τμιματοσ του διαγωνιςμοφ για
τθν τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων (δθλαδι αφξθςθ των
χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι διαδρομισ που οφείλεται
ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε όποια απρόβλεπτθ ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ
δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων), όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. *

ΑΔΑ: ΩΤΞΓ7Λ1-ΓΦΡ

19PROC005433755 2019-08-13

ii. Δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με
αντίςτοιχθ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κάκε τμιματοσ ζωσ και
30%, με το ίδιο θμεριςιο κόςτοσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου
διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των
τριϊν (3) μθνϊν.
Τα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ ενεργοποιοφνται με μονομερι απόφαςθ
του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να απαιτείται ςχετικι
ςυμφωνία του αναδόχου, κακϊσ ο τελευταίοσ ζχει ιδθ αποδεχκεί, με τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ του, τουσ όρουσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσπαράταςθσ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο
των δικαιωμάτων προαίρεςθσ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να επιβάλει τισ
προβλεπόμενεσ ςτο Ν.4412/16 κυρϊςεισ (κατάπτωςθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ, ποινικζσ ριτρεσ, κιρυξθ αναδόχου ζκπτωτου κλπ). Τα ανωτζρω
δικαιϊματα ζχουν λθφκεί υπόψθ κατά τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Η ανακζτουςα αρχι μετά τθν Απόφαςι τθσ περί ενεργοποίθςθσ, κάποιου από
τα ανωτζρω, δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, κοινοποιεί αυτι ςτον Ανάδοχο εντόσ
πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν ζκδοςι τθσ και ο τελευταίοσ υποχρεοφται
να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςχετικοφ Συμφωνθτικοφ (τροποποίθςθσπαράταςθσ) μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. Σε
περίπτωςθ που δεν προςζλκει για τθν υπογραφι επιβάλλονται οι ανάλογεσ
κυρϊςεισ του Ν.4412/16.
* Η Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
προβαίνει ςτθν κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό
είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι ςφμπτυξθσ των δρομολογίων.
Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ καταργθκοφν
για οποιονδιποτε λόγο με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να
αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του
αναδόχου.
Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία
τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ περιόδου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν περ.
ςτ i τθσ παρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ
1449/Β/14-6-2013), μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, αυτι
μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν,
όπωσ αυτά κα διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ ςφμφωνα και με
ςχετικι επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων
ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ
οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ.
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6. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ,
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.1 του άρκρου 2 και, ωσ εκ
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ
των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ
οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

ΑΘΟ 8. ΡΛΗΩΜΗ- ΚΑΤΗΣΕΙΣ- ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Τρόποσ πλθρωμισ
Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ανάλογα με τισ
παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκταμιευτεί οι ςχετικζσ
για το ςκοπό αυτό πιςτϊςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ. Το χρονικό
διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα
και το ποςό με το οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Ρεριφζρεια
Ρελοποννιςου – Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδασ.
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Συγκεκριμζνα κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε
κατά μινα θ κακθμερινι μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα
με τθν οικεία ςφμβαςθ.
2. Σφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.
3. Ρρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου (όπου το κόςτοσ κα είναι
υπολογιςμζνο, ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται, ςφμφωνα με τθ μζςθ
τιμι καυςίμου του μθνόσ, όπωσ ορίηεται από το παρατθρθτιριο τιμϊν του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ για το νομό).
4. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ.
Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ.5 τθσ
παροφςασ, για τθν πλθρωμι του επιπλζον ποςοφ που προκφπτει μετά τθν
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αναπροςαρμογι, δεν απαιτείται ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (παρ. 7
αρκ.200 ν.4412/16).
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι
τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων
και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ,
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό
αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ
(Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν), ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
αρκ.350 του Ν.4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ τθσ ίδιασ παραγράφου και
ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αρ.1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.

2. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου - Κυρϊςεισ
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από
αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με
τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ,
τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ,
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ
ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από
κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Αν αποδεδειγμζνα δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε θ
ανακζτουςα Αρχι δφναται να επιβάλει μονομερϊσ ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα, θ
οποία ιςοδυναμεί τουλάχιςτον με το ιμιςυ του θμερθςίου κόςτουσ του
δρομολογίου, ςτο οποίο εμφανίςτθκε θ παράβαςθ και για το ςφνολο των θμερϊν
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που εμφανίςτθκε θ παράβαςθ. Η βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ των όρων κα κακορίςει
και το τελικό φψοσ τθσ ποινικισ ριτρασ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παραβάςεισ:
 Χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλου λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςε αντικατάςταςθ,
δικαιολογθμζνθ ι μθ, εγκεκριμζνου οχιματοσ ι όταν δεν διακζτουν κζςεισ τα
οχιματα για όλουσ τουσ μακθτζσ.
 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτθν
αφετθρία του ι/και ςτο ςχολείο το πρωί.
 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτο ςχολείο
για τθν επιςτροφι των μακθτϊν, το μεςθμζρι ι το απόγευμα.
 Μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ του λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ και
των ςτάςεων, εκτόσ από τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ.
 Απαράδεκτθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ ι ςυνοδοφ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και
εκπαιδευτικοφσ.
 Μεταφορά προςϊπων, που δεν δικαιοφνται να μεταφερκοφν.
 Συγχϊνευςθ δρομολογίων.
Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει δρομολόγιο
αδικαιολογιτωσ, τότε πζραν τθσ μθ απόδοςθσ ςε αυτόν του κόςτουσ του
δρομολογίου, επιβαρφνεται με το ςφνολο των εξόδων που κα πραγματοποιιςει
θ Ρεριφζρεια για τθν αναπλιρωςθ του δρομολογίου και ωσ ποινικι ριτρα
επιβάλλεται ςε αυτόν τουλάχιςτον το ιμιςυ του κόςτουσ του δρομολογίου για το
χρονικό διάςτθμα μθ πραγματοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ που θ μθ
πραγματοποίθςθ αδικαιολογιτωσ περιςςοτζρων από πζντε (5) δρομολογίων του
τμιματοσ ςυνολικά ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
καταπίπτει υπζρ τθσ Ρεριφζρειασ.
Η είςπραξθ των προςτίμων γίνεται με παρακράτθςθ από τα οφειλόμενα ςτον
ανάδοχο ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα
να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.

3. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ,
δυνάμει των όρων τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου (Κιρυξθ οικονομικοφ
φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και τθσ παρ.4. του άρκρου 9 (Απόρριψθ παραδοτζων
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ
ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30)
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θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ
προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του
άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ
διοικθτικι προςφυγι.

ΑΘΟ 9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται
από τθν αρμόδια Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ θ οποία και κα ειςθγείται
ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, Οικονομικι Επιτροπι, για όλα τα ηθτιματα
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
Η αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια
απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι
των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται
επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ
ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο
που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των δρομολογίων μπορεί να διεξάγονται από
υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικοί ζλεγχοι (επιτροπι ελζγχου).

2. Διάρκεια ςφμβαςθσ
Η ιςχφσ των Συμβάςεων ορίηεται από τθν υπογραφι τουσ και ζωσ 31/08/2020 με
δικαίωμα παράταςθσ ζωσ και τρεισ (3) μινεσ.

3. Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τον Δ/ντθ τθσ οικείασ
ςχολικισ μονάδασ ο οποίοσ βεβαιϊνει ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ
κακθμερινι μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία
ςφμβαςθ.

4. Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ που προκφπτουν διαφορζσ μεταξφ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ του Δ/ντθ
και τθσ οικείασ Σφμβαςθσ, εφόςον αυτζσ επιβεβαιωκοφν και αφοφ κλθκεί ο
ανάδοχοσ για παροχι εξθγιςεων, τότε με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κα
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 8 παρ.2 τθσ παροφςασ.
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5. Αναπροςαρμογι τιμισ

Η τιμι του ςυμβατικοφ κόςτουσ των δρομολογίων αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα
με τθ μζςθ τιμι καυςίμου του μθνόσ όπωσ ορίηεται από το παρατθρθτιριο
τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για το νομό. Η αναπροςαρμογι του
ςυμβατικοφ κόςτουσ δρομολογίου λόγω μθνιαίασ διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ
του καυςίμου υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ:
Για λεωφορεία:
(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x *(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)+
Ππου:
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νζο Κόςτοσ Δρομολογίου μθνόσ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου.
Μ.Κ.Δ.Ε. = Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ
μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ με τιμι καυςίμου μθνόσ που
εκτελείται θ ςφμβαςθ.
Μ.Κ.Δ.Δ. =Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του
Ραραρτιματοσ με τιμι καυςίμου με τθν οποία δθμοπρατικθκε θ ςφμβαςθ.
Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόςτοσ δρομολογίου δεν αναπροςαρμόηεται.
Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τμιματοσ λόγω τροποποίθςθσ δρομολογίου
το νζο ςυμβατικό κόςτοσ για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ που
τροποποιείται υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ:
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά:
(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x *(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)+
Ππου:
Ν.Σ.Α.Δ. = Νζο Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου.
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου.
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νζο Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ
μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ
νζασ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι καυςίμου και διπλοφ
τιμολογίου τθσ πρόςκλθςθσ.
Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ
μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ
αρχικισ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι καυςίμου και διπλοφ
τιμολογίου τθσ πρόςκλθςθσ.

Ρλθροφορίεσ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από το Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ
Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Ρ.Ε. Αργολίδασ ςτα τθλ. 27523-60398-402 κατά
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ.
Η πρόςκλθςθ αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Ρ.Ε.Αργολίδασ, ςτθν
ιςτοςελίδα www.ppel.gov.gr τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, ςτο διαδικτυακό
τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτο ΜΗΤΩΟ ΚΗΜΔΗΣ και ςτθν πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr με α/α ςυςτιματοσ 78680.
Ακολουκοφν παραρτιματα
(Ι πίνακεσ δρομολογίων, ΙΙ ειδικι ςυγγραφι
υποχρεϊςεων, ΙΙΙ υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ & ΙV ΤΕΥΔ)
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Η ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΡΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-Ρίνακα Ανακοινϊςεων τθσ
Ρ.Ε.Αργολίδασ
-Ιςτοςελίδα
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
NEO ΔΡΟΜΟΛΟΓΙO ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
ΥΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019-2020
Σιμή κασζίμοσ ποσ τρηζιμοποιήθηκε για ηον σπολογιζμό ηοσ μέγιζηοσ κόζηοσς ημερήζιοσ δρομολογίοσ=1,364

2

Έμθορηα τιλιόμεηρα

Λύκειο

Γσμνάζιο

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Δημοηικό

Α/Α

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΕ
ΥΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ

Νηπιαγωγε
ίο

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΑΘΗΣΩΝ
Είδος
Μεηαθορικ
ού μέζοσ
Ενηός
πόλεως

Εκηός
πόλεως
με μικρή
κλίζη (05%)

Εκηός
πόλεως
με
μεγάλη
κλίζη
(>5%)

ύνολο

Μέγιζηο
ημερήζιο
κόζηος
δρομολογίο
σ

Ημέρες
Δρομολο
γίων

Μέγιζηο
Εηήζιο
κόζηος
Δρομολογίο
σ

Απαιηούμεν
η εγγύηζη
ζσμμεηοτής

Κόζηα
(λιμανάκι)Κρανίδι ηο πρωί
με ΣΥΝΟΔΟ

Ειδικό Δημοηικό Σχολείο
Ερμιονίδας

1

ΤΑΞΙ

3,5

6

2,5

12

23,21 €

180

4.177,80 €

83,55

Κρανίδι-Κόζηα
(λιμανάκι) ηο
μεζημέρι με
ΣΥΝΟΔΟ

Ειδικό Δημοηικό Σχολείο
Ερμιονίδας

1

ΤΑΞΙ

3,5

6

2,5

12

23,21 €

180

4.177,80 €

83,55

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

8.355,60 €

Δικαίωμα προαίρεσης
20% χωρίς ΦΠΑ (€)

1.671,12 €

Δικαίωμα παράτασης
30% χωρίς ΦΠΑ

2.506,68 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
χωρίς ΦΠΑ

12.533,40 €

ΦΠΑ 24%

3.008,02 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
με ΦΠΑ

15.541,42 €
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ-ΓΕΝΙΚΑ
1. Τα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερα του ενόσ
δρομολόγια εφόςον αυτά δεν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ, ι παρόλο που ανικουν
ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ αποδεικνφεται από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιομετρικζσ
αποςτάςεισ ότι αυτά μποροφν να πραγματοποιθκοφν και δεν διακινδυνεφεται θ αςφαλισ
και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία φοίτθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι
τα δρομολόγια κα πρζπει να εκτελοφνται όπωσ ακριβϊσ αποτυπϊνονται ςτθν οικεία
ςφμβαςθ χωρίσ ςυγχϊνευςθ τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ.
2. Τυχόν τροποποίθςθ των αρχικϊν δρομολογίων τθσ παροφςασ γίνεται ςφμφωνα με το
μακθματικό τφπο που ιςχφει (ςτθν παροφςα) λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκπτωςθ τθσ
προςφοράσ του αναδόχου για το ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο.
3. Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτουσ αναδόχουσ:
i. Στισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, εφόςον αυτοί ειδοποιθκοφν
από το Διευκυντι του ςχολείου με τον προςφορότερο τρόπο τουλάχιςτον είκοςι τζςςερισ
ϊρεσ πριν, και ειδικότερα:
 Για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία.
 Για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ,
απεργίασ του διδακτικοφ προςωπικοφ.
 Για τισ θμζρεσ που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων
μακθτϊν.
 Για τισ θμζρεσ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ,
εφόςον τα ςχολεία παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου.
ii. Πταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο από υπαιτιότθτα του αναδόχου.
4. Σε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από
υπαιτιότθτα του αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ και τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των μακθτϊν, χρθςιμοποιϊντασ το
προςφορότερο Δ.Χ. αυτοκίνθτο.
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ – ΚΥΩΣΕΙΣ
1. Θα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ μακθτϊν.
Το μεταφορικό μζςο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ από τα
κακοριςμζνα μζρθ. Σε περίπτωςθ που προςωρινά ι και οριςτικά αυτό δεν είναι δεν είναι δυνατό,
ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ γονείσ και να οριςκεί νζο
ςθμείο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ.
2. Ο χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτα δυνατόσ και ο
ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από
αυτιν εξαρτάται θ ζγκαιρθ ζναρξθ των μακθμάτων και θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά των
μακθτϊν.
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3. Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα.
4. Τα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό
και ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ τθ λζξθ «ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Πλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν
οπωςδιποτε ηϊνεσ αςφαλείασ, ειδικότερα τα λεωφορεία που κα μεταφζρουν τουσ μακθτζσ,
πρζπει να παρζχουν αυξθμζνθ αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ υπ’ αρικμ. Α-ΟΙΚ.
61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005)
καταργείται θ υπ’ αρικμ. ΣΤ/31333/1977 (Βϋ3) και θ υπ’αρικμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Βϋ
1442) απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με κζμα «Διατάξεισ περί
εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν αςφαλείασ αυτοκινιτων που μεταφζρουν μακθτζσ και νιπια», εκτόσ και
αν θ εν λόγω απόφαςθ τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ότι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και κα
κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.
Ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά
τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.
6. Οι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ να είναι ςυνεργάςιμοι, να ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια
ςτουσ μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων ι των
αναπλθρωτϊν τουσ, κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα είναι θ
αρμόηουςα, από κάκε άποψθ.
7. Οι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να λάβουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ,
που προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) και να αντιμετωπίηουν ανάλογα
τυχόν εμφανιηόμενα κζματα. Ρροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται από ςυμπεριφορά μακθτϊν
και επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι και ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ϊςτε να γίνονται οι απαραίτθτεσ
ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ καλζσ ςχζςεισ
ςχολείου – μακθτϊν - υπεφκυνων μεταφοράσ.
8. Οι ςυνοδοί που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναδόχουσ, όπου αυτό προβλζπεται από το
δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενιλικα άτομα που θ φυςικι τουσ κατάςταςθ και θ κατάςταςθ τθσ
υγείασ τουσ, τουσ επιτρζπουν να αςκιςουν τα κακικοντα του ςυνοδοφ. Επίςθσ οφείλουν να μθ
ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τον ρόλο τουσ.
9. Κάκε λεωφορείο ι άλλο όχθμα, κφριο ι εφεδρικό, που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο για
το ζργο τθσ μεταφοράσ, πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων για
ατυχιματα και υλικζσ ηθμίεσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι
ευκφνθ ζναντι τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ. Η διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να
καλφπτει τον ςυμβατικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ μεταφοράσ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν
υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ
εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχιματα, που κα χρθςιμοποιιςει, κα ζχουν
τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο ελάχιςτθ αςφαλιςτικι κάλυψθ για ςωματικζσ
βλάβεσ επιβαινόντων και τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ τρίτων.
10. Τθν ευκφνθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ για επιβίβαςι τουσ ςτο
μεταφορικό μζςο, μζχρι τθν αποβίβαςθ για παράδοςι τουσ ςτα ςυμφωνθμζνα ςθμεία-ςτάςεισ,
ζχει ο οδθγόσ και ο/θ ςυνοδόσ του οχιματοσ.
11. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ ευκφνεται για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, ποινικά και αςτικά, για τυχόν
τραυματιςμοφσ, όςο αυτοί βρίςκονται μζςα ςτα λεωφορεία και λοιπά οχιματα, αλλά και κατά τθν
επιβίβαςθ και αποβίβαςι τουσ.
12. Οι ανάδοχοι κα είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει
να εφαρμόηουν όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ.
13. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ αναδόχουσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο για
οποιαδιποτε λόγο, για το οποίο ζχει υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ τθ
ςχολικι χρονιά, τότε αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, τον Δ/ντι
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τθσ ςχολικισ μονάδασ και, όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν που μεταφζρει. Η ειδοποίθςθ
αυτι δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθσ προβλεπόμενεσ από τθν ςφμβαςθ κυρϊςεισ.
14. Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον
προβλεπόμενο τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
15. Απαγορεφεται θ, με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει,
δρομολογίων από τον ανάδοχο ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ
μακθτζσ κακϊσ και θ απαίτθςθ καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ.
16. Η μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςο τθσ ςφμβαςθσ, όςο και όλων των άρκρων τθσ
πρόςκλθςθσ, επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ι και ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν
κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ και των εξ’ αυτισ απορρεουςϊν ςυνεπειϊν.
Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ, απζναντι ςτο Νόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν
τιρθςθ των παραπάνω όρων και αυτόσ κα φζρει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν ευκφνεσ.
17. Απαγορεφεται αυςτθρϊσ από τον ιδιοκτιτθ ι οδθγό μιςκωμζνου μεταφορικοφ μζςου κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ από και προσ το ςχολείο να επιβιβάηει ελεφκερουσ πελάτεσ – επιβάτεσ,
ακόμθ και αν ζχει κενζσ κζςεισ. Σε περίπτωςθ που εξακριβωκεί ότι ο μεταφορζασ επιβίβαςε επί
του μιςκωμζνου οχιματόσ του τρίτο άτομο κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα.
18. Σε περίπτωςθ που ο μεταφορζασ αρνθκεί ι παρεμποδίςει τον ζλεγχο των αρμοδίων
υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ ι του Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, τότε θ
Ρεριφζρεια ζχει το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ αποηθμίωςθ.
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
1.
Η Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει
ςτθν κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο
ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε
περίπτωςθ κατάργθςθσ ι ςφμπτυξθσ των δρομολογίων.
Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ καταργθκοφν για
οποιονδιποτε λόγο με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά
τθν ζναρξθ τθσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου.
2.
Στισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων (ιτοι
περίπτωςθ ανταπόκριςθσ) ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, κακϊσ
και οι ςυνοδοί, όπου υπάρχουν, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο ςυγχρονιςμό και
επιμζλεια τθν αςφαλι, άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά των μακθτϊν ςτον
τελικό προοριςμό τουσ και κατά τθ μεταφορά τουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και κατά τθν επιςτροφι
τουσ, κακϊσ και τθν αςφαλι αποβίβαςθ από το όχθμα που εκτελεί δρομολόγιο ανταπόκριςθσ και
τθν αςφαλι μετεπιβίβαςθ ςτο όχθμα που εκτελεί το κφριο δρομολόγιο.
3.
Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ
τρζχουςασ ςχολικισ περιόδου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν περ. ςτ i τθσ παρ. 2 του
κεφαλαίου Γ του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013), μετά τθν ζναρξθ
εφαρμογισ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, με μονομερι
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ αυτά κα
διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα και με ςχετικι επικαιροποίθςθ, ςτθν
οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και
αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για
λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
4.
Ο ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο και
εξίςου κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και
κανονικι αντικατάςταςθ κάκε μεταφορικοφ μζςου που για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία κα ματαίωνε
τθν ακριβι και κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό ο
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μειοδότθσ βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των μακθτϊν με τθ χριςθ του προςφορότερου – Δ.Χ.
ςε κάκε περίπτωςθ- μζςου.
5.
Τα δρομολόγια των μεταφορικϊν μζςων κα τροποποιοφνται όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται
ι μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ. Τυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τα δρομολόγια, τθν
ϊρα αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ, κα
γίνονται μόνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι και φςτερα από ρθτι ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του
ςχολείου, τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.
6.
Σε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για
πλθμμελι εκτζλεςθ του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο
τελευταίοσ, αφοφ ελζγξει τθν ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν,
ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων.
7.
Για ότι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του
Ν.4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ
Α/Α
Τμιματοσ

Ρεριγραφι δρομολογίου

Αρικμόσ
μεταφερομζν
ων μακθτϊν
και ςυνοδϊν

Αρικμόσ και
Είδοσ
μεταφορικϊ
ν μζςων τθσ
προςφοράσ

Αρικμοί
κυκλοφορία
σ
οχθμάτων

Ρροςφερομζνθ
χωρθτικότθτα
μζςων
βάςει
αδειϊν
κυκλοφοράσ

Ημεριςιο
Κόςτοσ
δρομολογίου
Βάςει
Ρροχπολογιςμο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV-ΣΔΤΓ

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
www.ppel.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr.
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-Π.Δ. ΑΡΓΟΛΗΓΑ]
- Κσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [5012]
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [ΠΑΡ.ΟΓΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤΝ.ΚΗΟΤ/ΝΑΤΠΛΗΟ/21100]
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΜΑΝΣΕΑΡΖ ΔΛΔΝΖ, ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΥΑΣΕΑΡΑ]
- Σειέθσλν: [2752360398-402]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [doy@argolida.gr]
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ): [www.ppel.gov.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζρεηηθώλ CPV): [ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΝΔΩΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΥΩΡΙΚΗ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣO
ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2019-2020, CPV : 60130000-8]
- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: […………………………………….]
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΖΡΔΗΔ}
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [2]
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [1335/2019]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό
ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
Αξκόδηνο ή αξκόδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε
δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο
απαζρόιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν
πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη,
όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ
παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό
αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά
πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
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πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγν:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη
όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
από θνηλνύ κε άιινπο;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ
α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο β) [……]
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
γ) [……]
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή [ ]
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπώλπκν
[……]
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ [……]
ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο,
είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη
V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
[]Ναη []Όρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο
(ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
2. δσξνδνθία
3. απάηε
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

·

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
[] Ναη [] Όρη
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή
επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο
πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη
εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο
πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρύεη;
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Δάλ λαη, αλαθέξεηε:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
α) Ζκεξνκελία:[ ],
απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα
ζεκείν-(-α): [ ],
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο
ιόγνο(-νη):[ ]
ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
β) [……]
]·
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ
[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη
νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
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ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»);
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη
[] Ναη [] Όρη
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα
ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δάλ όρη αλαθέξεηε:
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
α)[……]·
α)[……]·
πξόθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
απόθαζεο;
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
-[……]·
-[……]·
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απόθαζεο
-[……]·
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, -[……]·
εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ)
[]
Ναη
[]
Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
αλαθεξζνύλ
αλαθεξζνύλ
ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαηά πεξίπησζε,
[……]
[……]
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό
δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ):
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ
απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο
θαηαζηάζεηο :
α) πηώρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από
εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
-[.......................]
νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα
δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε,
ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
[] Ναη [] Όρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
[.......................]
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιόγσ ηεο

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζύκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή
άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα
επηβεβαηώζεη όηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ
δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ
απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο

[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]
[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό,
ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ
Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ,
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
[….]
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθόινπζν ηξόπν:
Δθόζνλ δεηνύληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά [] Ναη [] Όρη
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ,
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο δηαζέηεη ηα
απαηηνύκελα έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε γηα ην
εγγξάθσλ): [……][……][……]
θαζέλα:
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι
– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε
ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληα, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ.
β)
ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο
ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
ΤΕΛΟΣ ΡΑΑΤΗΜΑΤΩΝ

