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Αριθμ Σχεδ. 186/1304
Αριθμ Φακ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(τον άρθρον 327 τον Ν. 4412/2016]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
διακηρύσσει
συνοπτικά διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝυ

CPV :45341000-9(Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων)
Προϋπολογισμός: 50.800,00 €
(πλέον Φ.Π.Α.)

που Θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και

β)

τους όρους ταυ

παρόντας τεύχους.
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Άρθρο Ι Κύριας τον Εργου - Αναθέτων φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθέτων φορέας: Οργανισμός Αιμένσς Πατρών Α.Ε. [Ο.Α31Α. Α.Ε.]
Οδός
: Ακτή Δυμαίων-Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών-Ν. Λιμένας Πατρών
Τσχ.Κωδ.
26333- Ν. Λιμένας Πατρών

Τηλ

1.2
1.3
1.4
1.5

: 2610365122

Telefax
2610 365128
E-mail
OtexvolΔoatrasoorGσr
Πληροφορίες:
Χριστίνα Παπασπυρελιώτη
ΕΡΥοδδτης ή Κύριας του Εργου: Οργανισμός Αιμένος Πατρών Α.Ε. [Ο.Α.ΠΑ. Α.Ε.]
Φορέας κατασκευής ταυ έργου: Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. [Ο.Α.ΠΑ. Α.Ε.]
Λρσϊστάμενη Αρχή: Διοικητικό Συμβούλια ταυ Ο.Α.ΛΑ. Α.Ε.
Διευθύνουσαή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Ολ.ΠΑ Α.Ε.

Η δπυοποασ(α Θα διενεσνπθε( στα voame[α του Ο.Α.ΠΑ. Α.Ε. - Ακπ5 Δυυαίων - Κτίσιο Υππσεσιών Ν Λιυένα
ρστοών τπν 29 /08 /2017 ηυέσα ...ΤΡΙΤΗ .. και ώσα 10:00 π.ιι από την Δ/νσπ Τεννικών Υππσεσιών του
Π.Α,ΠΑ Α.Β.
Άρθρο 2: παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που
ανέρχεται σε 5,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν σ ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά ταυ την αναπαραγωγή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα. να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα νσαωε(α ταυ
φσθfiτσνεα ωοοέα Κατά τιε εσνάσι υεε ηυέσεε και ώσες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τσ παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόσον τσ ζητήσουν έγκαιρα και αναλάβουν να εμβάσσυν, κατόπιν συνεννόησης με τον
ανσθέτσντα φορέα. πέοσν της σνσωεσουένπε στο πσώτσ εδάmιπ δαπάνης κηι τη δαπάνη της ταχυδρομικής
αποστολής τους. 0 αναθέτων φορέας απσστέιιει τα ζητηθένεα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον

ενδιαφερόμενα.
Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα τεύχη ταυ διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση· (ωωωσαοπsυπrr συ έκτός του εντύπου της
Οικονομικής προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερδμενοινα παραλάβουν ατελώς. ως ανωτέρω, από τον
ΟΛΙΙΑ ΑΕ (Γραμμστε(α της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ 2610 365122).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 21/08/2017 σ αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
πρασφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία ούνΦ4ιης σύμβασης συμπληΡωμστικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23/ 08/2017. Απαντήσεις σε
τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στην ιστοσελίδα ταυ Αναθέτσνια Φορέα (κπνωι 1τ25οοrtςι)
την οποίαείναι υποχρεωμένοι να επισκέπισνrαι σι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς με δική τους ευθύνη για
ενημέρωσή τους. Εναλλακτικά και μόνο σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος οι ανωτέρω διευκρινήσεις
αποστέλλονται από ταν Αναθέτονεα Φορέα σε όσους έχουν λάβει το έντυπο οικονομικής προσφοράς στα
δηλωθέν βαχ/e-mαίΙ κατά την παραλαβή ταυ.
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία ταυ άρθρου 16 είτε (σ) με κατάθεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού σταγραφε[ατου ΟΑΠΑ ΑΕ είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον 0ΑΛΑ ΑΕ είτε
(γ) με κατάθεσή τους στα πρωτόκολλο ταυ ΟΛΠΑ ΑΣ : Ακτή Δυμαίων - Κτίριο Υπηρεσιών Νότιας Αιμένας
Πατρών - ΤΚ 26333-Ν, Αιμένας Πατρών'. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στα

πρωτόκολλα, αι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στα πρωτόκολλα του
αναθέτανε¢ φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα ταυ διαγωνισμού,
όπως ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας 0 αναθέτων φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν
Θα παραληφθούν φάκελσιή άλλα έγγραφα από οποιαδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν σ αναθέτων
φορέας ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένα φάκελα (κυρίως φάκελος), στον οποία πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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προς ταν Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά
γιατο έργα : «Κατασκευή πρόσθετης καθ' ύφος περίφραξης στο Νότιο Λιμένα σστρών»
με αναθέτοντα φορέα τον «Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ολ.ΠΑ Α.Ε.]»

καιημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 29/08/2017

0 κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στα διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει τα διαγωνισμό ταν οποίο αφορά, τσ στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμα φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, Εως e-mαΕ ).
3.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

α] ξεχωριστός σφραγιαμένσς φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στα

άρθρα 22.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθε[ χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίας περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22.3 της παρούσας .
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοιτα φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία
υποβολής ταυ άρθρου 16 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται ατην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4.1 της παρούσας.
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρδθεσμα,2 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (Γυερσυπνία και ακοιθύ ώοα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από ταν σναθέτσντα φορέα ή που κατατέθηκε στα
πρωτόκολλο του αναθέτοντας φορέα) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μανσγράφανεαι ανά φύλλα από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει καινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

εξουσιοδοτημένα. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης.

καθώς και α εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 0 προσδιορισμός αυτός γίνεται στα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΒ.ΥΔ.), του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη
σύμβασης-Ενστάσεις
4.1

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης
της προθεσμίας του άρθρου 16 της παρούσας Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης αν η
υποβολή, παν έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των πρσσελθόνεων

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από ταν Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά
0 Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με τα πρωτόκολλα του αναθέτσττα
φορέα για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 ταυ άρθρου 3 της παρούσας
(ςουειώνεται ότι, τόσα στα πρωτόκολλα, άσο και στον κυρίως φάκελα αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής
και η σχετική κσταχώρηση στα φάκελο μανογράφεται από ταν υπεύθυνα υπάλληλο) και σε καταφατική

περίπτωση μεταβαίνει μέλας της κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικά της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στα οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης η επωνυμία του
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οικονομικού φορέα. η τάξη Και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται
με ταν αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους όπως κσταχωρ[σθηχαν στα πρακτικά και μανσγράφονεαι από ταν
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των
δικαιολογητικών συμμετοχής ταυ άρθρου 22.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η
μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους
στοιχείων τους τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο [διο ως άνω πρακτικό.
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχα της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής τον
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.
ε] Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ταυ άρθρου 22.2 της παρούσας
την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση ταυ
ελέγχου αστού δεν είναι δυνατή την (δια μέρα, λόγω ταυ μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των
εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες εκτός αν υφίσταται σπουδαίας λόγος
για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους πρσσφέρσντες ανακοινώνεται με
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αναθέτανε¢

φορέα, εφόσον διαθέτει 0 έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής
συμπλήρωσης και υποβολής τους.
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο χαιτα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση ταυ σχετικού πρακτικού με τσ αποτέλεσμα της
διαδικασίας με τσ οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το
υπαβό11ει στον αναθέτονεα φορέα σ οποίος το εγκρίνει

0 αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέρστπες με κάθε πρόσφορα μέσο επί
αποδείξει ή με τηλεσμοιδτυπσ ή e-maB στα τηλέφωνα ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στα
δικαιολογητικά συμμετοχής τους κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί
ένσταση κατά τα οριζόμενα ατην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
η] Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αι προσφορές έχουν την (δια ακριβώς τιμή (ισότιμες), σ αναθέτων

φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβαση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον πρσσφέροντσ, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ενεός προθεσμίας, είκοσι (10) ημερών,
τσ δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 21της παρούσας. 0 αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την
ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτά επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στα πρωτόκολλο του αναθέτσνεα φορέα σε σφραγισμένο φάκελα, ο
οποίος παραδίδεται ατην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν δεν πρσακσμισθαύν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

Αν κανένας από τους πρσσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέρονεες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους
προσφέρσνεες δεν αποδείξει άτι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 20, η διαδικασία ανάθεσης
μσταιώνεται

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση ταυ φακέλου στα Δ.Σ. ταυ Ολ.ΠΑ. Α.Ε. (ως Προϊσταμένη Αρχή) για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκmώτου, είτε γιατη ματαίωση της διαδικασίας.
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0 αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέρστπα εκτός από ταν προσωρινά
ανάδοχο με κάθε πρόσφορα τρόπο επ( αποδείξει ή με τηλεσμσιότυπσ ή e-mail στα τηλέφωνα ή την ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχουν δηλώσει στα διχσισλσγητικά συμμετοχής τους κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Η δημοπρασία θα Θεωρηθεί ολοκληρωμένη μάνα όταν εγκριθεί από ταν Αναθέτσντα φορέα 0 Ανάδοχος μετά
από την πρόσκληση της Υπηρεσίας και μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως οφείλει να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράφει το συμφωνητικό, μέσα ατην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται Εχπ ιωτσς καταπίπτει υπέρ του ανσθέτονεα φορέα η εγγύηση συμμετοχής ταυ και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέρσνεα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά
4.3 Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά ταυ κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι Οικονομικοί φορείς ή οι
ενώσεις των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατάτα στάδιο της εκτέλεσης — Σνμφωνητυcό— Σειρά

υrχύσς
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τσ οποία Θα εκτελεσθεί Το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
Το συμφωνητικό.
Ι.
2.
3.
4.

Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά
Το Τιμολόγια Δημοπράτησης
Η Τεχνική Περιγραφή (ΤΗ.].

5.
6.
7.

0 Πρσύπολογισμός Δημοπράτησης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
Το εγκεκριμένα Χρονοδιάγραμμα κατασκευής ταυ έργου, όπως αυτό τελικά Θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία

Άρθρα 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.
6.2.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται ατην ελληνική γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδειχτικά έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ατην ελληνική
γλώσσα Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης ης
5.10.1961, που κυρώθηκε με τσ ν. 1497/1984 (Α 188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέρονcες στην παρούσα διαδικασία, Θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολσγηταού που
αφορά gλλσδgΕ11 Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμα
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας ταυ προσφέροντας είτε από το
πρωτότυπο έγγραφα με την σφραγίδα 'Αρο Be' σύμφωνα με την ΣυνΘήχη της Χάγης της 5.10.1961. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 ταν Κ.Π.Δ. και 36
ταυ ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).
6.5.

Η προφορική επικοινωνία με τον σναθέτοντα φορά καθώς και μεταξύ αυτής και ταυ αναδόχου, Θα
γίνονται υποχρεωτικά ατην ελληνική γλώσσα

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημσπράτηση ταυ έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται
σι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
- ταυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
ά

17PROC001783286 2017-07-31
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Ά 147), όπως συμπληρώθηκε, διορθώθηκε και ισχύει
- των παραγράφων 4 και 5 ταυ άρθρου 20, των άρθρων 80-110, (όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν) και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΜΕ),
- ταυ ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα τσ άρθρα 59 αΑρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα'»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
1011/85/ΕΕ) - δημόσια λογιστικά και M1υες διατάξει ς», όπως ισχύει
- ταυ ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις Εbχχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Και
Υπηρεσιών ταν Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων ταυ π ό.. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α' 74) και ειδικότερα το άρθρα 1 αυτού,
- ταυ ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση ταυ Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδρια», (εφόσον
απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τσυςμε κλήρωση»,
- ταυ ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
-του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων καί πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτσδισικητικών οργάνων στα διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" Και
άλλες διατάξεις»,
- ταυ ν. 3548/2007 (Ν 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλ1ες διατάξεις»,
-του ν. 3469/2006 (Ά 13Ι) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως καιλσιπές διατάξεις
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση ταυ Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως
ισχύει,
-του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στσιχείd;
- της με αρ. 57654/22.05.2017 Απόφασης ταυ Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (θ' 1781) με Θέμα
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης ταυ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων ταυ Υπουργείου Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων »,
-ταυ πό 80/2016 Άνάληφη υποχρεώσεων από τους διστάκτες» (Α' 145).
Οι διατάξειςτου ν. 2859/2000(Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
Η με αριθ. ΔΝΣγ/σιχ.35577/ΦΝ 466/19.05.2017 (ΦΕΚ 1746 Β') Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών "Κανονισμός Λεριγρσφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων", όπως
τροποποιήθηκε μετην Απόφαση ΔΝΣγ/σικ.39340/ΦΝ 466/ 31.05.2017 (ΦΕΚ 1994 Η').
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανανιστικές πράξεις καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
καθώς και τσ σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., ΥΑ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει πρσσαρμσγές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται
ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνα
εφόσον είναι απόλυτα συμβστές μετην ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία
Άρθρο δ: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι Δασμοί, κλπ: πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Το έργα χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ταυ ΟΑΠΑ ΑΕ και βαρύνει τον προϋπολογισμό ταυ έτους
2017 του Ο.Α.ΠΑ. Α.Ε.
Το έργα υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύφους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 ν.4412/2016. και ιφάτησης ύφους 0,06
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με
το άρθρο 350 παρ 3 ν. 4412/2016.

8.2.

0 Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύρια του Έργου. Η πληρωμή ταυ εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε

EURO.
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Άρθρο 9: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στα διαγωνισμό αποτελεί τεκμήρια ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της
παρούσας διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως της συνθήκες εκτέλεσης του
έργου.
Άρθρο 10: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή Και ουσιώδη χαρακτηριστικά ταυ έργού
0 τίτλος του έργου είναι
ΈΡΓΟ; «Κατασκευή πρόσθετης καθ ύψος περίφραξης στο Νότιο Αιμένσ Πστρών»
10.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης τον έργού
0 προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 62.992,00€ & αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών:
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΕΕ.+Ο.Ε. 18%):
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονmι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.
3.(α) του ν. 4412/2016.

37.413,00€
6.734,34Ε

44.147,34€

Αναθεώρηση, σύμφωνα μετα άρθρο 153 ταυ ν. 4412/2016.:
Φάρος προστιθέμενης αξίας 24%:
Σύνολο:

30,56€
12.192,00€
62.992,00€

10.2 Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το έργα θα εκτελεστεί στο Νότια Λιμένα Πατρών.
10.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά την προμήθεια Και την τοποθέτηση υλικών για την ενίσχυση - υπερύψωση και
συντήρηση των υπαρχουσών περιφράξεων στα Νότιο Λιμένα Πατρών μέχρι τσ ύψοςτων 3,30μ,
Επισημαίνεται άτι, το φυσικό Και αικσνουιχδ σντικε(υενσ των δπυσπσατσύυενων έονων δεν πσέπει να
μεταθάλλrται συσιωδώε κατά m διάσκεια εκτέλεσπο της σύυ0ασπε κατά τα σσdόυενα ταυ άσθσου 337 ν
4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνα υπό τις πρσύπσθέσεις ταυ άρθρου 337 ν. 4412/2016.
Άρθρο 11: προθεσμία εκτέλεσης ταυ έργού
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ταυ έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Άρθρο 12: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
12.3

Η επιλογή του Αναδόχου, Θα γίνει σύμφωνα με «συνοπτικό διαγωνισμό», του άρθρου 327 ταυ
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

12.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρα 125 ταυ ν. 4412/2016, με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές
του τιμολογίου που εκφράζεται σε ακέραιες μανάδες επί τοις εκατό (%), στα ειδικό έντυπο
που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία

12.3

Κάθε προσφέρωω μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά

12-4

Δεν επιτρέπεταιη υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

12.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ταυ αντικειμένου της σύμβασης.
8
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Άρθρο 13: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Άρθρα 14: Εγγύηση συμμετοχής
14.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους ταυ άρθρου 302 ταυ ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στα ποσά των χιλίων δέκα έξι ευρώ (1.016,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.

14.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο ταυ έργου ή το φορέα κατασκευής ταυ έργου: Οργανισμός Λιμένος Πατρών
Α.B. (Ο.Α.Μ. Α.B.) προς ταν οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύηση •
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση ταυ οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλας της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: σα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, σ δε εκδότης
παραιτείται ταυ δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήαεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στα εκάστοτε ισχύαν τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος : 5821/28-07-2017, τίτλος έργου «Κατασκευή
πρόσθετης καθ' ύψος περίφραξης στο Νδτω Λιμένα Πατρώνη και την ημερομηνία διενέργειας
ταυ διαγωνισμού: 29-06-2017)
Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύηση; 30/03/2018
ι] την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποία απευθύνεται
(Στο σημεία αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

14.3

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
ταυ χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 17 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/03/2018,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 0 αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέρσντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

14.4

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά ταυ κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και
στις
περιπτώσεις
ταυ
άρθρου
4.2
της
παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη τον ποσού της
εγγυήσεως.

14.5

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς πρσσφέρσντες, σύμφωνα μετα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 302 ταυ ν. 4412/2016.

9
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Άρθρο 15: εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρα
302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, τσ ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 595 επ[ της αξίας της

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της

σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα αρίζει
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 595 επ[ του ποσού της αύξησης
χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση ταυ σνσθέτσντα φορέα ή του κυρίου ταυ έργου έναντι του

αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπ(mει υπέρ ταυ κυρίου ταυ έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκmωσης ταυ αναδόχου.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 14.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 14 και 15 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τσ δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.ΤΑ.Α. - ΤΕ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια ταυ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό ταυ αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτια
παρακατάθεσης χρεογράφων στα Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ συ η εγγύηση
οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή ταυ αναδόχου από ένα ό πεσισσότεοους εκδότες της
πασαπάνω πασανσάωαυ ανεξαρτήτως ταυ ύψους των.
Άρθρο 16:

Ημερομηνία λήξης ης προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 'ορίζεται η 29/08/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτσνεσς φορέα Ν απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στα ΚΗΜΔΗΣ και ατην ιστοσελίδα του αναθέταντα φορέα,
εφόσον διαθέτει Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμσζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων

των δύο προηγούμενων εδαφίων.
λρθρο 17:

Χρόνος ισχύος πρσσφσρών

Κάθε υπαβσλλόμενη προσφορά δεσμεύει ταν συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κστά τη διάταξη ταυ άρθρου 97
ταυ ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των

προσφορών.
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Άρθρο 18:

Δημοσιότητα- Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενα της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του
αναθέτοντα φορέα( ν.ρ3υροιηή, ενώ η περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σναθέτσνεα
φορέα, στην «Διαύγεια» και Θα δημοσιευτεί επίσης και στον τοπικό τύπο.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος βαρύνουν
τον [διο και ειοπράπονmι με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Άρθρο 19:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι
ηγcγραμμένσι στο Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠJ που τηρείται στη Γ.CΔ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν ατην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Άρθρο 20:

Κριτήρια επιλσγής

Οι μεμονωμένοι προαφέρονεες πρέπει να ικανοποιούν άλα τα κριτήρια ποιστιχής επιλογής. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 20 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από
κάθε μέλας της ένωσης.
20Α. λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
20Α.1. Οταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθούς λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρα 2 της απόφαση-πλαίσια
2008/641/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και ατην παράγραφα 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ ταυ Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται ατην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απdτη, κατά την έννοια ταυ άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τσ ν.
2803/2000(Α 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήμσταή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στο άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσια 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/fi0/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιϋοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
11
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 1309 της
25.11.2005, σ. 153, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία μετον. 3691/2008 (Α 166),
ατ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στα άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των Θυμάτων της καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσια 2002/629/ΔΕΥ ταυ Συμβουλίου (ΕΕ 1101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία μετα ν. 4198(2013 (Α' 215 ).
0 οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος ταυ οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
χσταδιχαστική απόφαση είναι μέλος ταυ διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ταυ εν λόγω
οικονομικού φορέσή έχει εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταφειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών εταιρειών ( Ι.Κ.ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ' ελάχιστον τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κα{ ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα ιΣlη του Διοικητικού Συμβουλίου.
20Α2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά ατην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα μ¢ διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και σ
ανσθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο πρσσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν σ πρσσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή ταυ στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις ταυ παν
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται σ πρσσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
20Α.3 Καί εξαίρεση, όταν σ αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν σ πρσσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά ατην καταβολή φάρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποία δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 ταυ άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς του άρθρου 16 της παρούσας δεν εφαρμάζεται4η παράγραφος 20Α2.
20Α.4. 0 σναθέεων φορέας αποκλείει οικονομικά φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημεία κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.
20Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει δει τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να χάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο ταυ αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση στα κράτος- μέλος στο οποίο ισχύειη απόφαση.
20Α.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της εmάρκεισς ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τασριζόμενα στα άρθρα 306 ταυ ν. 4412/2016.
20Α.7. Οικονομικός φορέας που ταυ έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση τον άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό).
Ι2
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20.Β Κριτήρια επιλογής
20.Β, καταχληλότητα Υια την άσκηση της ετταγγελματυςής δραστηριότητας
'Οσον αφορά την κσταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς υα είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικό επαγγελματικό μητρώα που τηρείται στα κράτος
εγκστάατασής τους Ειδικά σι πρσσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), στην κατηγορία έργου του άρθρον 19 της
παρούσας. Οι προσφέρσνεες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ταυ παραρτήματος Χ! του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Άρθρο 21: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
21.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τσ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤδΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ταυ ν. 4412/2016, το οποία απστελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις ταυ άρθρου 20Α της παρούσας.
β) πληραί τα σχετικέ κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθαριστεί, σύμφωνα με το άρθρα 20 Β της παρούσας.
Σε οποιαδήποτε χρονικό σημεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να ζητηθεί από τους πρσσφέρσνεες
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας
Ζην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
21.2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 20Α οι οικονομικοί φορείς
προσκσμιζουν αντίστοιχα τα ΙΙασαχάτω δικαισλονπτικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 20 της παρούσας: απόσπασμα ταν ποινικού μητρώού ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ταυ κράτους-μέλούς ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος σ εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποία
προκύπτει άτι πληρούνται αυτές σι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης ταν ως άνω αποαπάαμστσς
αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων της παραγράφού Α.1 του άρθρον 20.
(β) για την παράγραφα Α.2 ταυ άρθρου 20: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ταυ οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας περί του άτι έχουν εκπληρωθε(σι υποχρεώσεις ταυ οικονομικού φορές όσον αφορά
στην καταβολή φάρων (φορολογική ενημεράτητα) και ατην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενημερδτητα)5 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέρσνεες που είναι ενκστεστπυένοι ό εκτελούν έπνα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που

υποβάλλονται είναι
φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργεία Οικονομικών (αρμόδια ΔΟΥ) για τον
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι

αλλοδαποί προσφέρσνεες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί ταυ ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
φόρων στην Ελλάδα Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση Θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της
οικείας Δ,ΟΧ

ασφαλιστυεή ενημερότητα πού εκδίδεται από ταν αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα Η ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντας οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή
νομικό πρόσωπα για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας β) για έργα που εκτελεί μόνος ταυ ή
σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη ταυ που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. 0
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) γιατο προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕdΕ για τους
ασφαλισμένους - μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεχτά ως απόδειξη
ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας αποδεικτικά ενημερότητας για τσ στελέχη που στελεχώνουν το
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πτυχίο της εταφίας ως εταίροι Οι αλλοδαποί προσφέρσντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για τσ οποίο
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδσπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό,
πρέπεινσ υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
(γ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά
αυτά δεν Καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρον 20Α, το έγγραφα ή τσ πιστοποιητικό μπορεί
να σντικαθίοτσται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - Ιι6lη ή στις Χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή ης χώρας
καταγωγής ή της Χώρος όπου είναι εγκατεστημένος σ οικονομικός φορέας.

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται σταυπό 1 και 2 του άρθρου 20Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τσ υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται
(δ) Για την περίπτωση της παραγράφου Α.7 του άρθρον 20,
-υποβάλλεται επικαιρσποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του σι οριζόμενοι
λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρα 74 του Ν.4412/2016.
(ε) Οσον αφορά την χσταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι προσφέρσνεες
που είναι εγκατεστημένοι ατην Ελλάδα υποθάλλσυν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΛ στην Α1 τάξη και
άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
(στ) Σχετικά μετον έλεγχα νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοπαιητιχά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου
Εάν ο πρσσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1.ΦΕΚ σύστασης
2. Αντίγραφο τον ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3.ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4.Πρακτικό Δ.Ε περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση

(εφόσον αυτά προβλέπεται από το καταστατικό τον υποψηφίου αναδόχου) γιο υπογραφή και υποβολή
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα
λοιπά απαιτούμενα έγγραφατου διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος,
5.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης
της εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής

προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ:
Ι. Αντίγραφο του καταστατικού με άλατα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων τον καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικά
πιστοποιητικό.

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα
Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 6:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 21.1(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο εργσληmικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Ε της εταιρείας, Θα πρέπει να υποβληθεί

αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την
Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητατσυ άρθρου 21.2.(β) της παρούσαςΡ
-τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
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Σε περίπτωση πσυ κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη ταυ
πτυχίου ταυ πρσσφέρσντσ είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει
επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.
Άρθρο 22: περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
22,1 0 φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επ[ ποινή αποκλεισμού, τα

ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένα φάκελα μετην ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελα με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω
22.2 0 φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τιχ ακόλουθα:
- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 21.1 της παρούσας
- β) εγγύηση συμμετοχής, ταυ άρθρου 14 της παρούσας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν καινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
22.3 0 φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χσρηγηθέν από ταν αναθέτοντα
φορέα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς.

Επιαπααίνεται ότι
α) αποκλείονται από ταν διαγωνισμό προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαία ποσοστό έκπτωσης
ταυ άρθρου 125 του ν. 4412/2016, στο έντυπα οικονομικής προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς.
β] η ολόγραφη αναγραφή ταυ ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει του αντίστοιχου αριθμητικού.
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που
επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγΡαφης και της αριθμητικής Τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρσγγυλσπσίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και
αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

22.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονσγράφσνται ανά φύλλο από ταν οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμα εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υπσβ611ει
κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Άρθρο 23: Διάφορος ρυθμίσεις

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ 69/2017

απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.ΠΑ. ΑΕ.

Πάτρα,28-07-2017
(Τόπος - Ημερομηνία)
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τ

Ακόμα και αν η προσφορά κατατεθεί αυτσπρσσώπος ατην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν γίνεται έλεγχος της

νομιμοποίησης ταυ προσώπου.
Εκόπιμο είναι η επιστροφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μπά την απόφαση έγκρισης ταυ
2
πρακτικού ταυ άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης ταυ δικαιώματος υποβολής ένσταση. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχριτάτε η προσφορά διακρστε(ται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
3
Η προθεσμία παρσλαβήςτων προσφορών καθαρίζεται σύμφωνα μετα άρθρο 121 ταυ ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρ6βλεγιη για παρέκκλιση από ταν υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνστότητα
4
ταυ αναθέτσνεα φορέα (πρβλ Άρθρο 73 παρ. 3 ταυ ν. 4412/2016). Εε περίmωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική
δυνατότητα, ο αναθέτων φορέας διαγράφει την παράγραφος αυτή.
Σύμφωνα με τσ άρθρα 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφια ταυ ν. 4412/2016: 'Αν σ οικονομικός φορέας είναι 'Ελληνας
=

πολίτης ή έχει την εγκστάστασή ταυ στην ΕΑλάδ4 αι υποχρεώσεις ταυ που αφορούν τις εισφορές κσινωνυσjS ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια άσο και την επυωυρική ασφάλιση."
ε
Σύμφωνα με τη διάταξη ταυ άρθρου 20 παρ. 5 ταυ ν. 3669/200θ 11'ια τη συμμετοχή σε διφωνισμσύς δημοσίων
έργων Χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εriεγραμμέιη στα Μ.ΕΕΠ. αενημερότητα πτυχίου», η οπαάε σε συνδυασμό
με τη βεβαίωση εηρυφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης Ταυ Μ.ΕΕΠ., συνιστά «επίσημο καιάλσγσ σναryωρισμένων
εργοληπτώυχ [...] και απαλλάσσει τις ερryληmικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καmθέτσυν τα επιμέρους
δικαισλσγητσιά στους δυryωνωμούς." Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τσ άρθρα 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) περ.
66 του ν. 4441/2016 (Α 227)'σ. 7δ πρώτα εδάφια της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 ταν άρθρου 377 ανrιτσθίσιαισι ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α' 116), πλην τωυ άρθρων 80 έως 110, 1?! οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση Του
προεδρικού διατάγματος Του άρθρου 83 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 σ roυ άρθρου 176ω.
Η σχετική Υπουργική απόφαση για την ΕνημεΡάτητα Πτυχίου, αναμένεται να eπικσιροποιηθε(.
τ
ε
Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά-
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