17PROC002188944 2017-11-02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Λευκάδα, 2/11/2017
Αριθµ. Πρωτ.: 1533

Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60508
Fax
: 26453 60540
e-mail
: dltl@lefkada.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την
«Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς ΧΖΛ Λευκάδας» προϋπολογισµού €
49.996,80 συµπ. Φ.Π.Α..
Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισµού,
ανά οµάδα των υπό προµήθεια ειδών.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης
υποβολής προσφορών), στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας –οδός Αντ.
Τζεβελέκη, 311 00 Λευκάδα, ∆ιοικητήριο, 2 ο κτίριο, 1 ο ς όροφος.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
Οι συµµετέχοντες δεν πρέπει να αποκλείονται από τη συµµετοχή τους σε δηµόσιες συµβάσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16.
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr) καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος καθηµερινά κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2645360508, αρµόδια υπάλληλος Γεωργία ∆ιαµάντη).

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Λευκάδα, 2/11/2017
Αριθµ. Πρωτ.: 1533

Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60508
Fax
: 26453 60540
e-mail
: dltl@lefkada.gov.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.
Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής
Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.γ
του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
12. Το άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις»,
13. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),
14. Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών,
15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16,
16. Το αριθµ. 612/15-5-2017 πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17REQ006188516,
17. Την αριθµ. 76/2017 (Α∆Α: ΨΨΛΖΟΡΛΠ-ΚΞΗ) απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης,
18. Την αριθµ. A69/22-5-2017 Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων του ∆.Λ.Τ.Λ.,
19. Την αριθµ. 87/2017 (Α∆Α: 6ΥΦΤΟΡΛΠ-ΧΟΛ) απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού
€ 49.996,80 σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.024 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆.Λ.Τ.Λ.,
20. Το εγκεκριµένο αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17REQ006257889,
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21. Την αριθµ. 54/2017 (Α∆Α: 60ΑΙΟΡΛΠ-ΛΛΠ) απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη
«Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς ΧΖΛ Λευκάδας»,
22. Την αριθµ. 3122.1-Τ42/53996/2017/21-7-2017 (Α∆Α: Ω5ΥΖ4653ΠΩ-ΚΝ1) απόφαση Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή
παιδικής χαράς εντός ΧΖΛ Λευκάδας»,
23. Τις αριθµ. 126/2017 (Α∆Α: 7Μ3ΤΟΡΛΠ-Σ2Φ) και 145/2017 (Α∆Α: 6ΝΒΨΟΡΛΠ-Η6Ν) αποφάσεις ∆.Σ. του
∆.Λ.Τ.Λ. µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για
την «Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς ΧΖΛ Λευκάδας».

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής ανά οµάδα ειδών για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ ΑΣ», προϋπολογισµού 49.996,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης είναι:
1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΜΕΛΕΤ Η
2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄:ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄:ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄:ΤΕΥ∆

Ο ΡΟΙ

∆ ΙΑΓΩ ΝΙ ΣΜ ΟΥ

ο

ΑΡΘΡΟ 1 :ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη
Λευκάδα
31100
ΕΛΛΑ∆Α
ΕL 624
26453 60508
26453 60540
dltl@lefkada.gov.gr
∆ιαµάντη Γεωργία
www.lefkada.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.∆.∆. Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού και αποτελεί µη κεντρική κυβερνητική αρχή.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες.
1.2
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 παρ.1 του
Ν.4412/2016.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α.
Εξόδων 10-7135.024 του προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την
αριθµ. 87/2017 (Α∆Α: 6ΥΦΤΟΡΛΠ-ΧΟΛ) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια εξοπλισµού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς εντός
χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας, όπως περιγράφεται στην από 18/4/2017 µελέτη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆ Α Α. ΦΩ ΤΙ Σ ΤΙΚ Α Σ ΩΜΑΤΑ (c p v 3 16 0 0 00 0 -2 )
Α/Α

Σ υν οπ τική π ε ριγρα φή

Μονά δα

Τιµή
Μον ά δα ς

Ποσ ότη τα

Με ρική ∆ α πά νη
€

€
1

Ευ θύγραµµος Βραχίονα ς "Μονός " µήκους 1 5 0 0mm,
σύ µφωνα µε τις τεχνικέ ς π ροδιαγ ρα φέ ς

τε µ.

4 5 ,0 0

10

4 5 0, 0 0

2

Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού α πό χυ τοπ ρεσα ριστό
αλου µίνιο ε νδε ικτικού τύ που ZINL UX L UNA -L 2 50W att
HQ I -T SCHWABE ή ισοδύ ναµου, σύ µφωνα µε τις
τεχνικέ ς προδιαγ ρα φέ ς

τε µ.

1 6 5, 0 0

10

1 . 6 50, 0 0

Λά µπα αλογ όνου µε τά λλου ενδε ικτικού τύ που ή
ισοδύ να µου phi li ps

τε µ.

6 5 ,0 0

10

6 5 0, 0 0

3

Σ ΥΝΟΛΟ Α

2 . 7 50, 00

ΦΠΑ 2 4 %

6 6 0, 0 0

Σ ΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ

3 . 4 10, 00

ΟΜΑ∆ Α Β. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΣ (ΠΕΡΙ ΦΡΑΞΗ - ∆ ΑΠΕ∆ Α – Ο ΡΓΑΝΑ) (c p v 3 7 5 35 2 0 0 -9 )
Α/Α

Σ υν οπ τική π ε ριγρα φή

Μονά δα

Τιµή

Ποσ ότη τα

Μον ά δα ς
€

Με ρική ∆ α πά νη
€

1

Ξύλινη π ερίφρα ξ η µε συ νολικό µήκος 2 6 ,0 0 µ, µε
µε τα βλητό ύ ψος α π ό 1. 50µ έως 2. 2 0µ , σύµφωνα µε
την τε χνική περιγραφή και τις τε χνικέ ς π ροδιαγρα φέ ς.

τε µ.

3 . 10 0, 0 0

1

3 .10 0. 0 0

2

Με τα λλική π ερίφρα ξη ύ ψου ς ≈ 1 . 50 , στην οποία
συ µπ εριλαµβ ά νοντα ι και δύο θύ ρε ς διαστάσε ων 3 ,0 0µ
έ καστη, σύ µφωνα µε την τεχνική πε ριγρα φή και τις
τε χνικέ ς π ροδιαγρα φέ ς.

µ. µ.

5 0 ,0 0

9 8 ,0 0

4 . 9 00, 0 0

3

Προµήθ ε ια κα ι τοποθ έ τηση συ νθ ε τικού χλοοτάπ ητα
ύ ψου ς πέλµα τος 30mm µε τη δια µόρφωση της υ π όβα σή
του , γ ια ψυ χαγ ωγ ική χρήση σε πα ιδική χαρά, σύ µφωνα µε
την τεχνική έ κθ εση και τις τεχνικέ ς προδιαγρα φές

m2

1 9 ,5 0

4 8 6, 0 0

9 .47 7, 0 0

m2

2 7 ,0 0

3 0 0, 0 0

8 . 1 00, 0 0

4

Προµήθ ε ια κα ι τοποθ έ τηση ελαστικού δα π έδου
α σφαλε ία ς, γ ια χρήση σε χώρου ς πα ιδικής χαράς , που να
δια µορφώνε τα ι απ ό π ιστοποιηµέ να (κα τά τα πρότυ πα
EN11 7 6-1, EN11 77 κα ι EN7 1. 3) πλακίδια
δια στά σε ων 50 0 x5 00mm κα ι πά χους ≥4 0mm, ύ ψου ς
π τώσης ≥1 30 0mm και να στερεώνε τα ι µε πύ ρους. Χρώµα
κε ρα µιδί. Τα υλικά ε φαρµογ ής του ελαστικού δα π έδου
α σφαλε ίας και η δια µόρφωση της υπ όβασή του
π ε ριλα µβά νοντα ι, σύ µφωνα µε την τε χνική έ κθ εση κα ι τις
τε χνικέ ς π ροδιαγρα φές
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Προµήθ ε ια εξοπ λισµού γ ια την ε π ισκευ ή δύο οργάνων.
Θ α πε ριλα µβά νει την αποξ ήλωση, επ ισκευή κα ι
εγ κα τά στα ση δύ ο τετραθέ σιων κού νιων εκ των οποίων η
µία θ α φέ ρε ι κα θ ίσµα τα 4 νηπ ίων κα ι η δεύ τε ρη
κα θ ίσµα τα 3 πα ίδων και έ να ΑΜΕΑ, σύ µφωνα µε τις
τε χνικέ ς π ροδιαγρα φέ ς.

τε µ.

6 9 3, 0 0

1

6 9 3, 0 0

6

Πα ιχνίδι ελα τηρίου αλογά κι, σύ µφωνα µε τις τεχνικές
Προδιαγρα φές

τε µ.

3 9 0, 0 0

2

7 8 0, 0 0

7

Τρα µπάλα δύ ο θ έσε ων α πλή, σύ µφωνα µε τις τεχνικές
π ροδιαγρα φές

τε µ.

2 7 0, 0 0

2

5 4 0, 0 0

Ό ργα νο νηπ ίων πολυχώρος δραστηριοτήτων µε έ να
κα θ ιστικό, δύ ο πάγ κους, έ να ξύλινο τούνελ, έ να φράχτη
τρίλιζα, κα ι έ να φράχτη µε κυ κλικό ά νοιγ µα, σύ µφωνα µε
τις τε χνικέ ς π ροδιαγρα φέ ς

τε µ.

1 .75 0, 0 0

1

1 . 7 50, 0 0

9

Τσουλήθρα νηπ ίων στο ε π ίπ εδο των 1 00cm µε ξ ύλινη
σκάλα, σύµφωνα µε τις τεχνικές π ροδιαγρα φές

τε µ.

1 . 0 40, 0 0

1

1 . 0 40, 0 0

10

Με τα λλικός αυ τοκινούµε νος µύλος µε πλα τφόρµα
αλου µινίου και µε ταλλικό κυκλικό πάγ κο κα θ ιστικού µε
π λά τη, σύ µφωνα µε τις τεχνικές π ροδιαγρα φές

τε µ.

1 . 9 00, 0 0

1

1 .90 0, 0 0

11

Σύ νθε το όργα νο αλου µινίου µε δύ ο τσουλήθρε ς,
σύ µφωνα µε τις τεχνικέ ς π ροδιαγ ρα φέ ς

τε µ.

5 . 1 00, 0 0

2

5 .10 0, 0 0

12

Κάδος µικροα πορριµµά των, σύµφωνα µε τις τε χνικέ ς
π ροδιαγρα φές .

τε µ.

9 5 ,0 0

2

1 9 0, 0 0

5

8

Σ ΥΝΟΛΟ Β

3 7 .57 0, 0 0

ΦΠΑ 2 4 %

9 . 0 16, 80

Σ ΥΝΟΛΟ Β ΜΕ ΦΠΑ

4 6 . 5 8 6, 80

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ Α & Β
Φ.Π.Α. 24 %
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

40. 320,00 €
9. 676,80 €
49 .996,80 €

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον
διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του
Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
η
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 22 του µηνός Νοεµβρίου, του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα
10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στο
δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο),
Γραφείο Συνεδριάσεων Επιτροπών, 1ος όροφος, Τ.Κ. 311 00, στην πόλη της Λευκάδας.
1.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί
τους τις κλειστές προσφορές την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού.
Επισηµαίνεται ότι ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού
που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην Επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.
2.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα
έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας. Αν 5και
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στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και
νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 2 είτε (α) µε κατάθεσή
τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ)
µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε
για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 2 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού .
5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της)
και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 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 ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α.
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί σε µια εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα, σύµφωνα µε την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (82) της παρ. 1 του
άρθρου 377 του ν. 4412/2016 µε το άρθρο 18 του νόµου 4469/2017 (Α 62), σε συνδυασµό µε την
παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας, στη
διεύθυνση (URL): www.lefkada.gov.gr
Β.

Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους διαγωνιζόµενο/-ους που
ανακηρύσσεται/-ονται ανάδοχος/-οι (ΝΣΚ 204/2010).
ο

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις
υποχρεώσεις
τους
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
6
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

17PROC002188944 2017-11-02

ο

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της,
β) η από 18/4/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία
περιλαµβάνει την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, τη
συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονοµικής προσφοράς.
γ) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
ο

ΑΡΘΡΟ 6 : Τ ΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩ Ν ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης καθώς και τυχόν συµπληρωµατικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, σε ηλεκτρονική
µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας, στον δικτυακό τόπο: http://www.lefkada.gov.gr
2. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης µε δαπάνες και φροντίδα τους.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των
Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό από την
υπηρεσία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, Ταχ. δ/νση: Αντ. Τ ζεβελέκη & Υπ. Αθ.
Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 311 00 Λευκάδα, τηλ. 26453 60508, φαξ: 26453 60540, αρµόδια
υπάλληλος κα. ∆ιαµάντη Γεωργία, e-mail: dltl@lefk ada.gov.gr, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά
τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, οι πληροφορίες θα δίνονται από τον αρµόδιο
υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας κ. Λάζαρη Σπυρίδωνα, τηλ. 26453
60580.
Ο

ΑΡΘΡΟ 7 :ΚΡΙΤ ΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας
Εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους
Β. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ορισµένος ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών (δεν απαιτείται)
Ορισµένος ελάχιστος κύκλος εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση
(δεν απαιτείται)
Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Εξασφάλιση διάθεσης αναγκαίων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και εµπειρίας, αποδεικνυόµενη
µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν (δεν απαιτείται)
∆ .Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Απαιτούνται
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.
Ο

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
7η
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και
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µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και
36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆.
και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
θα υποβάλλονται στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την
παρουσία διερµηνέων.
Ο

ΑΡΘΡΟ 9 : ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την
ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Ο

ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισµού,
τα αναφερόµενα κατωτέρω:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία :
1.αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος
της προσφοράς (120 ηµέρες),
2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της
οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Β. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/16,
που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης και συµπληρώνεται, ώστε να δηλώνονται από
τους οικονοµικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα
σχετικά πεδία του. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ ΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79
Ν.4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) υποβάλλεται 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:
8
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β) πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι). Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
συµπληρώσει από το Τ ΕΥ∆ µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ανωτέρω Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) υπογράφεται και υποβάλλεται
από τους υποψήφιους αφού συµπληρωθεί:
Σηµείωση (1): Υποχρέωση υποβολής του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης Τ.Ε.Υ.∆.
Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.∆.- περί µη
έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήµατα της §1 (περ α-στ) του άρθρου 73
Ν.4412/16 αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Σηµείωση (2): Υποχρέωση υπογραφής του Τ ΕΥ∆
Το Τυποποιηµένο Έγγραφο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ ΕΥ∆) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α,
τα οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή
έχουν ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό & κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των
διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 &
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
Συγκεκριµένα η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. &
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) το ∆/ντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του Τ ΕΥ∆ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού
για κάθε υπογράφοντα) Τ ΕΥ∆ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. - αριθ. 38).
∆ιευκρίνιση: Οι
ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του
διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986
(Α΄75), [πλην του Τ.Ε.Υ.∆ ο τρόπος υποβολής και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις
ανωτέρω σηµειώσεις (1) και (2 )] υπογράφουν:
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος η το εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
Για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Ο

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Τ ΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού όλα τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα
όσα αναφέρονται στην από 18/4/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
(βλ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – αρ. 5).
Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής:
1. Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών,
2. Τα σχετικά δείγµατα
3. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, προσπέκτους
4. Κατάλογο πωλήσεων παροµοίων ειδών στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.
5. Παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και
ελέγχου του HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε τα οποία θα πρέπει να είναι στην ελληνική
γλώσσα ευανάγνωστα και εάν δεν είναι πρωτότυπα να είναι επικυρωµένα, επίσης η Υπηρεσία θα
µπορεί, εάν το θεωρήσει αναγκαίο, να µπορεί να ζητήσει την εγκυρότητά τους στους φορείς έκδοσης
τους.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά
για κάθε µέλος της.
Όλα τα έντυπα µε τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, αναλύσεις του προϊόντος στην ελληνική
γλώσσα.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του µεγάλου
όγκου να τoπoθετηθoύv στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακoλoυθoύv τον
κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία.
Ο

ΑΡΘΡΟ 12 :ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά δίδεται ως ποσοστό έκπτωσης, µε συµπλήρωση
από τους
συµµετέχοντες του έντυπου της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος Β΄.
Η προσφερόµενη έκπτωση δίδεται επί του συνολικού προϋπολογισµού κάθε οµάδας του
προϋπολογισµού της Μελέτης.
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.
Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Γίνονται δεκτές προσφορές για µία ή περισσότερες Οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού,
αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Οµάδας.
Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης συµπληρώνεται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.
Αριθµητική µόνο αναγραφή έκπτωσης στην προσφορά δεν λαµβάνεται υπόψη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γνωµοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισµού.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆.Λ.Τ.Λ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13

Ο

: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
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Η Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές , συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή
εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Εφόσον ο οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις διατάξεις νόµου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν της εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται,
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆.28/2015(Α΄34).
ΑΡΘΡΟ 14

Ο

:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συµµετοχής
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
β)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ)
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
δ)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της
Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
ε)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προµήθειας,
η) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
θ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ι) 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 του ∆ήµου και
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την
11
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Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Ο

ΑΡΘΡΟ 15 :Τ ΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως ανά οµάδα των υπό
προµήθεια ειδών. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλει
προσφορά είτε για µία είτε και για τις δύο οµάδες του προϋπολογισµού, ωστόσο κάθε προσφορά
πρέπει να αφορά στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε οµάδας. Εάν ο ίδιος συµµετέχων
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά και για τις δύο οµάδες του προϋπολογισµού, θα πρέπει να
υποβάλει ξεχωριστό φάκελο προσφοράς για κάθε οµάδα.
2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν
και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται
από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε
σφραγισµένο φάκελο.
3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΟΜΑ∆Α ….(Α ή Β)».
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-m ail).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΟΜ Α∆ Α …. ( Α ή Β)
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ……………/…….…………. (αναγράφεται ο αριθµός
πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία του)
Για την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ Τ ΗΝ
ΑΝ ΑΚ ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑ∆ ΑΣ
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : …....../……..../………
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :
• επωνυµία:
• διεύθυνση:
• αριθµός τηλεφώνου:
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax):
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail):
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού,
τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης .
6. Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισµού, περιλαµβάνονται όλα τα
τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην από 18/4/2017 µελέτη
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας και το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.
7. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει
12
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τα απαιτούµενα από την από 18/4/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
και το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή
αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.
8. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία,
αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά
συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση
αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς
τα νοµιµοποιητικά στοιχεία.
10. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέας ή ,
σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 Ν.4412/2016) .
Ο

ΑΡΘΡΟ 16 :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 Ν.4412/2016).
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για κατακύρωση.
Ο

ΑΡΘΡΟ 17 :ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Τ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος, µέχρι
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά
από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο

ΑΡΘΡΟ 18 :ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ως ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού (προ Φ.Π.Α.)
προϋπολογισµού της οµάδας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 13
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2. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
3. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
5. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των
προς προµήθεια ειδών.
Ο

ΑΡΘΡΟ 19 :ΠΑΡΑΛ ΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 2 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να
συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σηµειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική
καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί
η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία
των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να
αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή
των τεχνικών προσφορών.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους
συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρίζεται σε σχετικό
πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
4. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω σταδίων, που µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικό Συµβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127
του Ν. 4412/2016.
6.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων
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που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 20

Ο

:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΑ
∆ικαιολογητικά
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των προσφορών, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες και υποψηφίους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο 79 παρ.5
Ν.4412/2016).
∆ικαιολογητικά κατακύρω σης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσας, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).
2. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν χρόνο ισχύος δύο µηνών από την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται.
3.Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει
επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης, εντός του
οποίου θα πρέπει να εκδίδονται.
4.Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της
ένωσης.
5. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
6. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
•
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 22.
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους
όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
•
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
•
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του
ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.
•
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
•
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα,
•
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους
εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
•
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους
•
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του
οικονοµικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
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συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του
νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του
διοικητικού οργάνου και
•
παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
7. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 22,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη
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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 22
της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
8. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού.
9.Αν δεν προσκοµισθούν 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.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
µε την υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
10.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας.
11. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
12. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
13. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. και η σχετική
απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. Η
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των
προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.
Ο

ΑΡΘΡΟ 21 :ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς το
∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο
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β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.
Ο

ΑΡΘΡΟ 22 :ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ 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 Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του 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 στην κείµενη νοµοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του 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
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την
εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις
17
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οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο
αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 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 παραγράφων
1και 2.
5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι 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 κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό).
Ο

ΑΡΘΡΟ 23 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , µαζί µε το αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέρονται εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε
πρόσφορο τρόπο (άρθρο 105 Ν.4412/2016) όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν την
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
3. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Ο

ΑΡΘΡΟ 24 :ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση, καταρτίζεται από το ∆.Λ.Τ.Λ. σχετική Σύµβαση η οποία
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συµβαλλόµενα µέρη. Εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η Σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ∆.Λ.Τ.Λ.. Εκ µέρους του Αναδόχου, η Σύµβαση υπογράφεται από
τον ίδιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών
Τευχών. Επιπλέον, η Σύµβαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ όπου και λαµβάνει
αριθµό Α∆ΑΜ.
Η Σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους
όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και στην προσφορά του αναδόχου όπως έγινε
αποδεκτή κατά την κατακύρωση Η Σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόµενο αυτών των στοιχείων. Η Σύµβαση θα περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων µερών. Επιπλέον,
θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και
τουλάχιστον τα εξής:
Α
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης,
Β
Τα συµβαλλόµενα µέρη,
Γ
Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα,
∆
Την τιµή,
Ε
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής των ειδών,
Στ
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών,
Ζ
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις,
Η
Τις προβλεπόµενες ρήτρες,
Θ
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
Ι
Τον τρόπο πληρωµής,
Ια
Τις διατάξεις εκτέλεσης της Σύµβασης.
Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών. Για όσα σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την Σύµβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις
περί προµηθειών του δηµοσίου.
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλόµενων
µερών µε απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Τυχόν τροποποιήσεις
δεν µεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Ν.4412/2016) .
Η Σύµβαση για ΟΜΑ∆Α θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α)Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της σύµβασης.
β)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις
δ)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 25

Ο

:ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ-Τ ΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛ ΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤ ΙΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τα είδη του µέσα στα χρονικά όρια και µε τον
τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
3. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, ως οργανωτική µονάδα του ∆.Λ.Τ.Λ. και γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις
διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται
ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.
4.Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει στη Λευκάδα, ύστερα από συνεννόηση µε την υπηρεσία
του ∆.Λ.Τ.Λ., µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
Ο

ΑΡΘΡΟ 26 :ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της Ένωσης.
Ο

ΑΡΘΡΟ 27 :ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜ ΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆.Σ., ύστερα από γνωµοδότηση
της Ε.∆.∆.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση,
εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
υπογεγραµµένη σύµβαση.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΦΑΡΜ ΟΣΤ ΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νοµοθετηµάτων:
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τ ροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου
θεσµικού πλαισίου της.
Ο

ΑΡΘΡΟ 29 :Τ ΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών
πληρωµής τα οποία είναι:
α) Τιµολόγιο-∆ελτίο αποστολής προµηθευτή
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής του ∆.Λ.Τ.Λ..
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας περί µη οφειλής
20
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Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Από
την πληρωµή του αναδόχου θα παρακρατηθεί επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών ο
προβλεπόµενος φόρος 4%, κράτηση 0,06% για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(E.A.A.∆Η.ΣΥ ) που υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και σε ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου
(ΥΑ 5143/2014 ΦΕΚ 3335/Β/2014), και 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.)
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης και επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%.
Ο

ΑΡΘΡΟ 30 :ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα αναφερόµενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται
ως κατωτέρω:
1. Το συµφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Η από 18/4/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
4.Η προσφορά του Αναδόχου
Ο

ΑΡΘΡΟ 31 :ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 12/11/2017.
Ο

ΑΡΘΡΟ 32 :Τ ΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ Τ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες εκτέλεσης της προµήθειας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΜΕΛΕΤΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ……/2017

Μ Ε ΛΕ Τ Η Π ΡΟ Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ
ΛΕΥΚΑΔΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

49 996.80€

ΛΤ Λευκάδας, Ίδιοι Πόροι

με Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α.: 10-7135.024
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ. 49 996.80 Ευρώ
Πηγή ΛΤ Λευκάδας, Ίδιοι Πόροι
Χρήση 2017

( με Φ.Π.Α. 24
%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού για την ανακατασκευή – βελτίωση
της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην παραλία Λευκάδας, εντός της ΧΖΛ Λευκάδας. Η
υφιστάμενη παιδική χαρά
έχει εμβαδό 796μ2 και παρουσιάζει ελλείψεις σε εξοπλισμό
ασφαλείας καθώς και φθορές στα όργανα-παιχνίδια, που την καθιστούν ακατάλληλη προς χρήση,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργασίες που προτείνονται για την ανακατασκευήεκσυγχρονισμό του χώρου, γίνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και
λειτουργία παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 931 Β’ 18-5-2009 & ΦΕΚ 2029 Β’ 25-07-2014.
Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση και η χρήση του χώρου από ΑΜΕΑ.
Οι εργασίες αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου, την
αντικατάσταση και βελτίωση της περίφραξης, την προμήθεια κρήνης, καθώς και την προμήθεια και
τοποθέτηση νέων οργάνων,
δαπέδων
ασφαλείας
και
συνθετικού χλοοτάπητα.
Πιο
συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά τις παρακάτω ομάδες:
A.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
(Βραχίονες, φωτιστικά, λαμπτήρες)

B.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(Ξύλινη & Μεταλλική περίφραξη, Δάπεδο ασφαλείας, Τεχνητός Χλοοτάπητας, Νέα
Όργανα- παιχνίδια & συντήρηση υφιστάμενων)

Ο παραπάνω εξοπλισμός, πλην των φωτιστικών σωμάτων, θα παραδοθεί τοποθετημένος, έτοιμος
προς χρήση στο συγκεκριμένο χώρο της παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τον προϋπολογισμό. Τα φωτιστικά σώματα θα παραδοθούν στη παιδική χαρά, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.
Πιο αναλυτικά, η νέα περίφραξη (μεταλλική & ξύλινη) θα τοποθετηθεί στα όρια της υφιστάμενης,
όπως περιγράφεται στην οριζοντιογραφία του χώρου και τις τεχνικές προδιαγραφές, αφού έχει
προηγηθεί η αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης περίφραξης, έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες ενίσχυσης της βάσης στήριξης της νέας περίφραξης, καθώς επίσης έχει ολοκληρωθεί η
τοποθέτηση των δαπέδων (ασφαλείας & χλοοτάπητα) και των οργάνων συνολικά. Για να
τοποθετηθούν τα δάπεδα, τα νέα όργανα καθώς και αυτά που προβλέπεται να συντηρηθούν, θα
προηγηθεί η αποξήλωση και απομάκρυνση της περίφραξης και των υφιστάμενων οργάνων σε χώρο
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, θα γίνει απομάκρυνση της φυτικής γης σε μέσο βάθος
15cm,
θα
προηγηθούν
οι
εργασίες
ενίσχυσης
της
βάσης 24
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στήριξης της νέας περίφραξης, θα γίνει τοποθέτηση κατάλληλου γεωϋφάσματος σε όλο το χώρο,
εφαρμογή βάσης οδοστρωσίας μέσου πάχους 15cm με τις κατάλληλες ρύσεις, τοποθέτηση των
βάσεων των οργάνων- παιχνιδιών, τοποθέτηση των δαπέδων (ασφαλείας – χλοοτάπητα) και των
οργάνων (νέων & υφιστάμενων).
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την τοποθέτηση του
εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από προσφορές
προϊόντων αντίστοιχων προδιαγραφών, ποιότητας και αισθητικής με την ζητούμενη.

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
•
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
•
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ιδιαιτέρως του άρθρου 117.
• Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 40 320.00 €
χωρίς Φ.Π.Α. ή 49 996.80
Ευρώ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους
του Λ.Τ. Λευκάδας και θα εκτελεστεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό με Δημοσίευση.
Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, για τις ανάγκες του έργου, αλλά οι
συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από
τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.
Η προσφορά του/των αναδόχου/αναδόχων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Οι
προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων προς προμήθεια, ώστε
να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα
δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στη διακήρυξη.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης ΤΥΔΛ
Λευ κάδα 18-04-2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος ΤΥΔ Λ
Λευκάδα 18-04-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευ κάδα 13-04-2017

Αρέθας Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός

Βραχνούλας Δ ημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΛΕΥΚΑΔ ΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡ ΕΣΙΩ Ν

Προϋπ. 49 996.80 Ευρώ
Πηγή ΛΤ Λευκάδας, Ίδιοι Πόροι
Χρήση 2017

( με Φ.Π.Α. 24
%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Τα φωτιστικά σώματα θα αποτελούνται από τα επιμέρους στοιχεία βραχίονας-φωτιστικό σώμαλαμπτήρας, τα οποία θα είναι συμβατά μεταξύ τους και με τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
1. Βραχίονας
Ευθύγραμμος Βραχίονας "ΜΟΝΟΣ" μήκους 1500mm, πάχους 3mm, και διατομής Φ60, με
φλάντζα για προσαρμογή σε τοιχίο και απόληξη Φ60. Κατασκευή: Σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ-40 Υλικό: Ποιότητας S235JR/EN 10025 Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών
Προτύπων EN ISO 1461
2. Φωτιστικό σώμα
Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο ενδεικτικού τύπου ZINLUX
LUNA-L
250Watt
HQI-T SCHWABE ή ισοδύναμου. Ανταυγαστήρας πρεσσαριστά
μορφοποιημένος από υψηλής καθαρότητας 99.80% και απόδοσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο
για σταθερή υψηλή οπτική απόδοση και ελάχιστη φωτορύπανση. Ο κώδωνας θα είναι
κατασκευασμένος από επίπεδο ή ελαφρώς κουρμπαριστό γυαλί, πάχους 5mm, ανθεκτικό
σε
κραδασμούς
και
σε θερμότητα. Κεραμική λυχνιολαβή. Τα όργανα έναυσης θα
τοποθετούνται σε ειδική αποσπώμενη βάση από ανθεκτικό και άκαυστο μονωτικό υλικό. Όλες
οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων να πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια
υψηλής θερμικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης.
Βαθμός Προστασίας: IP 66, Μηχανική Κρούση: IK 09 και Κλάση Μόνωσης: Class II. Τοποθέτηση:
Το φωτιστικό σώμα να διαθέτει ρυθμιζόμενο σύνδεσμο για προσαρμογή σε κορυφή ιστού ή
βραχίονα με διάμετρο Φ60mm. Χρώματα: Κέλυφος RAL 7035, Σώμα RAL 7039 ΠροδιαγραφέςΕγκρίσεις: Να Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE
3. Λαμπτήρας
Λάμπα αλογόνου μετάλλου ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναμου philips (cdo-tt 250w) κεραμικού
καυστήρα θερμού φωτισμού
(3000 κ)
e40
26
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς για παράδοση στο χώρο της παιδικής
χαράς, χωρίς την τοποθέτηση.
B.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΓΑΝΑ)

1. Ξύλινη περίφραξη
Η ξύλινη περίφραξη θα καταλάβει τμήμα της βορειοδυτικής πλευράς, σε συνολικό μήκος
26,00μ, σύμφωνα με την οριζοντιογραφία. Το πρώτο τμήμα θα έχει ύψος από 2.10 έως 2.20μ
και μήκος 14,00μ, ενώ το δεύτερο θα έχει ύψος 1.50μ και μήκος 12,00μ. Θα αποτελείται από
μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριχθεί το ξύλινο πέτσωμα. Το μεταλλικό πλαίσιο θα
αποτελείται από κατακόρυφους γαλβανισμένους ορθοστάτες ορθογωνικής διατομής
100x50x3mm, καθαρού ύψους
2.20μ (πρώτο τμήμα) & 1.50μ (δεύτερο τμήμα) τοποθετημένους ανά 2,00μ (με
πλαστικές τάπες στα άνω άκρα) και πακτωμένους σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων
0,50x5,50x0,50μ. και από τρεις οριζόντιες γαλβανισμένες τραβέρσες, ορθογωνικής διατομής
40x40x2mm, οι οποίες θα τρέχουν σε όλο το μήκος του ξύλινου τοίχου, τοποθετημένες στα
πάνω-κάτω άκρα και μία στο κέντρο. Τα μεταλλικά στοιχεία θα στερεωθούν μεταξύ τους με
ηλεκτροκόλληση, τα σημεία της οποίας θα περαστούν με κατάλληλο αντιοξειδωτικό γκρι χρώμα
σε σπρέι. Το ξύλινο πέτσωμα θα είναι από πριστή λευκή ξυλεία πεύκης, αρίστης ποιότητας,
πλανισμένη και έτοιμη για βερνικοχρωματισμό, σε σανίδες πλάτους από 0,10μ έως
0.12μ, πάχους 22mm έως 23mm και μήκους από 2,00 έως 2,10 για το πρώτο τμήμα, και 1.40μ
έως 1.50μ για το δεύτερο. Οι σανίδες θα είναι τοποθετημένες κατακόρυφα με διάκενο 8mm,
στερεωμένες με γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες βίδες επί των οριζόντιων τραβέρσων, ενώ θα
εμποτιστούν με ειδικό λάδι προστασίας, κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνση της υφιστάμενης
περίφραξης, καθώς και η πλήρης τοποθέτηση της νέας περίφραξης με τα διάφορα υλικά και
μικροϋλικά.
2. Μεταλλική περίφραξη
Η μεταλλική περίφραξη θα έχει συνολικό μήκος 98,00μ στην οποία συμπεριλαμβάνονται και
δύο θύρες διαστάσεων 3,00μ έκαστη, ενώ θα τοποθετηθεί στα όρια της υφιστάμενης,
σύμφωνα με την οριζοντιογραφία και τα σχέδια της μελέτης. Η περίφραξη θα έχει τα κάτωθι
χαρακτηριστικά:
• Συρμάτινο Γαλβανιζέ κάγκελο τύπου πάνελ με νευρώσεις, από Φ5,0mm γαλβάνιζε
σύρμα οπής 50x190mm με τρεις νευρώσεις ( οι εξοχές αποτελούνται από δυο πλευρές
50x50) και σε καθαρό ύψος 1,53μ. Το πάνελ στο άνω μέρος θα έχει συνεχές σύρμα ή
θα είναι γυρισμένο για την αποφυγή τραυματισμών.
• Το όριο θραύσης του πάνελ θα είναι 80,000-100,000PSI, όριο συγκόλλησης 1,051 lbs,
το γαλβάνισμα θα είναι τουλάχιστον 0.50(oz/ft2) και η πυκνότητα βαφής 100
microns.
•
Η επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι σε ral της επιλογής της υπηρεσίας
(τουλάχιστον 6 επιλογές)
• Πασσάλωμα με ορθογωνικό στύλο 60x40 ανά 2,5μετρα (όπου και το μήκος του
κάγκελου), με τάπα στο άνω μέρος και με φλάντζα στο κάτω μέρος για 4 μεταλλικά
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•
•

κατάλληλα βύσματα. Το γαλβάνισμα των πασσάλων θα είναι τουλάχιστον 0.50(oz/ft2) και
η πυκνότητα βαφής 100 microns
Το πάνελ θα στερεώνεται με τρεις μεταλλικούς συνδέσμους ανά στύλο
Οι 2 θύρες πλάτους 3,00μ έκαστη, θα είναι δίφυλλες ανοιγόμενες περίπου 60/40 ή
μονόφυλλες συρόμενες, με ανάλογα υλικά (πλαίσιο 60x40 και εσωτερικά το ίδιο
συρμάτινο κάγκελο), έτοιμες βαμμένες σε χρώμα ral της επιλογής της υπηρεσίας
(τουλάχιστον 6 επιλογές). Θα έχουν σύρτη ή ανάλογο σύστημα ώστε να μπορεί να
ασφαλίζει.

Για να τοποθετηθεί η νέα περίφραξη θα πρέπει να αποξηλωθεί η υφιστάμενη και να
απομακρυνθεί σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η στερέωση της νέας περίφραξης θα
γίνει στην υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα, η οποία θα επισκευαστεί και θα συμπληρωθεί
σε πλάτος κατά 0.20μ περίπου(εσωτερικά), ώστε να αποκτήσει ενιαίο πάχος περίπου
0.33μ. Εσωτερικά της περιμετρικής βάσης θα γίνει εκσκαφή σε πλάτος περίπου 0.20μ και μέχρι
βάθους 0.30, σε όλο το μήκος 92,00μ (εκτός των θυρών),θα τοποθετηθεί πλέγμα Τ131
(0.20+0.10+0.20=0 .50μ* 92,00μ=46,00*1,10= 50,00μ2), ξυλότυπος ύψους 0.30 σε μήκος
92.00μ με φαλτσογωνιά στο άνω άκρο και τέλος θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
μέχρι το ύψος της υφιστάμενης βάσης. Η επισκευή της βάσης θα προηγηθεί του συνόλου των
τοποθετήσεων των εξοπλισμών, ενώ η νέα περίφραξη θα τοποθετηθεί άμεσα μετά την
ολοκλήρωση των υπόλοιπων εξοπλισμών (πλην του φωτισμού).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνση της υφιστάμενης
περίφραξης, η ενίσχυση της βάσης όπως περιγράφηκε, καθώς και η πλήρης τοποθέτηση της
νέας περίφραξης με τα διάφορα υλικά και μικροϋλικά σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

ΔΑΠΕΔΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Στις τιμές του εξοπλισμού των δαπέδων πτώσης, χλοοτάπητα και των οργάνων
συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης της υπόβασης, όπως έχει ήδη
αναφερθεί στην τεχνική έκθεση. Δηλαδή για να τοποθετηθούν τα δάπεδα, τα νέα όργανα
καθώς και αυτά που προβλέπεται να συντηρηθούν, στο σύνολο της παιδικής χαράς θα γίνει
απομάκρυνση της φυτικής γης σε μέσο βάθος 15cm, θα γίνει τοποθέτηση γεωϋφάσματος σε
όλο το χώρο (≈800m2), εφαρμογή βάσης οδοστρωσίας μέσου πάχους 15cm με τις κατάλληλες
ρύσεις και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ, τοποθέτηση των βάσεων των οργάνωνπαιχνιδιών, και έπειτα η τοποθέτηση των δαπέδων (ασφαλείας – χλοοτάπητα) και των οργάνων
(νέων & υφιστάμενων).
Η μεταφορά και η τοποθέτηση τόσο των οργάνων όσο και των δαπέδων με τα απαιτούμενα
υλικά (κόλλες, στριφώνια κτλ)
θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο και θα συμπεριλαμβάνεται στην
οικονομική προσφορά.
3. Τεχνητός Χλοοτάπητας ύψους 30mm, με την διαμόρφωση της υπόβασή του
Προμήθεια και εγκατάσταση επί τόπου του χώρου παράδοσης συνθετικού
χλοοτάπητα για την παιδική χαρά.
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Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να είναι δίχρωμου πρασίνου χρώματος τελευταίας γενιάς
με ίνες πολυαιθυλενίου θυσανωτές πάχους τουλάχιστον 220micron, decitex (βάρος
θυσάνου ανά 10.000μικρά) τουλάχιστον 12.000, με ύψος πέλους τουλάχιστον 30mm.
Ο αριθμός ραφών ανά τ.μ να είναι τουλάχιστον 15.000 τεμ. και ο αριθμός ινών
420.000τεμ/τ.μ. αντίστοιχα.
Το νήμα πρέπει να είναι ραμμένο σε βάση από υφασμένο πολυπροπυλένιο το οποίο να είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την υπόβαση από Latex και ενισχυτικό πλέγμα με προστασία κατά των
υπεριωδών ακτίνων.
Το Latex πρέπει να φέρει τρύπες αποστράγγισης με υδατοπερατότητα
μεγαλύτερη των 360 lt/h. Ο συνεκτικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει
συνολικό βάρος τουλάχιστον 2650 gr/m2.
Τα ρολά, πλάτους 200εκ ή 400εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις με
ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε να
επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.
Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησης τους να απλωθούν και να
τεντωθούν αποκλειστικά με ειδικά μηχανικά εργαλεία ώστε να μην παρουσιάσουν ανωμαλίες ή
σκαλοπάτια στον χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.
Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται με στρογγυλό χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,631,25mm για τη στρώση σταθεροποίησης, σε κατά βάρος αναλογία 16-18 κιλά ανά τ.μ. Η
πλήρωση και διάστρωση της χαλαζιακής άμμου που θα ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια
του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με τη χρήση ειδικών
μηχανημάτων.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του τεχνητού χλοοτάπητα, η τοποθέτησή του
καθώς και η διαμόρφωση της υπόβασης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάθεση της προσφοράς τους, επί ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω για τον συνθετικό χλοοτάπητα :
•
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 «Διαχείριση
ποιότητας», ISO 14001:2004
«Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, του εργοστασίου
παραγωγής του προς προμήθεια είδους. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν
γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να είναι προτεινόμενος από την παγκόσμια
ομοσπονδία ποδοσφαίρου (F ifa preferred producer) και να έχει πιστοποίηση σε ισχύ.
• Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι οικολογικός και απαλλαγμένος από βαρέα μέταλλα
και να προσκομιστεί πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71-3:2013 από
αναγνωρισμένο εργαστήριο.
• Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική. Μετά
από
κάθε
αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα
απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή ότι άλλο τεκμηριωτικό
στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
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•
Δελτίο αποστολής του κατατεθειμένου δείγματος του συνθετικού χλοοτάπητα
σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.4412/2016 προς το Δήμο Λευκάδας, καθώς και αρ.
Πρωτοκόλλου κατάθεσης του είδους στον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης
ταχυδρομείου/ ταχυμεταφοράς, σε περίπτωση που απεστάλη ταχυδρομικώς.
• Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε
σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
•
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών θα είναι εντός
90 ημερολογιακών ημερών.
•
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα υλικά είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.
4. Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους ≥40mm, με την διαμόρφωση της υπόβασή του.
Το δάπεδο ασφαλείας θα είναι σε πλάκες διαστάσεων 50x50cm, πάχους τουλάχιστον 4cm,
χρώματος κεραμιδί, κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο ελαστικό SBR και πολυουρεθάνη. Το
δάπεδο θα παρέχει προστασία από πτώσεις, θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές
συνθήκες έχοντας μεγάλο χρόνο ζωής υλικού. Πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνο με τα πρότυπα
ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΝ71.3 και να φέρει πιστοποίηση για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,30μ.
Θα τοποθετηθεί κάτω από τα όργανα σύμφωνα με την οριζοντιογραφία. Η τελική επιφάνεια θα
είναι στο ίδιο επίπεδο με το τεχνητό χλοοτάπητα για την αποφυγή ατυχημάτων.
Το δάπεδο θα εφαρμοστεί σε επιφάνεια από άμμο και 3Α απευθείας με ειδικά συνδετικά
στηρίγματα (πύρους), ενώ περιμετρικά θα εγκιβωτιστεί για ασφάλεια σε κράσπεδο από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η υπόβαση έδρασης από
3A μέσου πάχους 15cm θα πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη, δονημένη με δονητική πλάκα
και κύλινδρο σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ, και με τις κατάλληλες ρύσεις για την απορροή των ομβρίων.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του δαπέδου, η τοποθέτησή του καθώς και η
διαμόρφωση της υπόβασης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
5. Προμήθεια εξοπλισμού για την επισκευή οργάνων
Προμήθεια του απαιτούμενου συμπληρωματικού εξοπλισμού για την επισκευή δύο
υφιστάμενων τετραθέσεων κούνιων. Δηλαδή θα γίνει αποξήλωση, επισκευή, αναβάθμιση
και επανεγκατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού κούνιας. Πρόκειται για δύο τετραθέσιες
κούνιες η μία εκ των οποίων θα φέρει 4 καθίσματα νηπίων και η δεύτερη 3 καθίσματα παίδων
και μία θέση ΑΜΕΑ. Μετά την ολοκλήρωση θα πρέπει και οι δύο κούνιες να μπορούν να
πιστοποιηθούν από φορέα πιστοποίησης προς ασφαλή χρήση και για χρήση ΑΜΕΑ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η επισκευή και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση
στήριξης, για πλήρη λειτουργία.
6. Παιχνίδι ελατηρίου αλογάκι
Γενική
περιγραφή:
Διαστάσεις οργάνου ≈
950x245mm
Χώρος ασφαλείας
≈ 6m²
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Μέγιστο ύψος πτώσης: 50cm με ηλικίες
χρήσης : 2-4 ετών
Το παιχνίδι ελατήριου θα έχει μορφή από ζωάκι με βάση
με ένα ελατήριο.
Το παιχνίδι ελατηρίου ζωάκι θα κατασκευάζεται από τμήματα κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 18mm τα οποία θα αποτελούν τον κορμό και στηρίζονται στο μεταλλικό ελατήριο. Το
κάθισμα θα βρίσκεται σε ύψος ≈ 475mm από το έδαφος ενώ η στήριξη του παιδιού
πραγματοποιείται μέσω των πλαστικών λαβών για τα χέρια και τα πόδια. Το ελατήριο το οποίο
και δίνει την δυνατότητα ταλάντωσης θα έχει διάμετρο 170mm, θα κατασκευάζεται από
δακτυλίους πάχους 18mm και έχει ύψος 360mm.
Προδιαγραφές υλικών κατασκευής
Κόντρα πλακέ θαλάσσης:
Το κόντρα πλακέ θαλάσσης θα κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται
μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών συνήθως είναι
μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των
φύλλων αυτών να γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Θα χρησιμοποιούνται
ισχυρές κόλλες (φαινολικές ρητίνες) ώστε το κόντρα πλακέ που παράγεται να δείχνει σαν ένα
ενιαίο υλικό ξυλείας. Για τα κόντρα πλακέ εξωτερικών χρήσεων οι κόλλες που θα έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του να είναι αδιάβροχες. Η διαδικασία παραγωγής του θα
πρέπει να το κάνει ανθεκτικό στο ράγισμα, την στρέβλωση και την συρρίκνωση. Η επεξεργασία
να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351-1 και EN 335-2 χωρίς καμία χρήση χρωμίου και
αρσενικού και να χρησιμοποιείται μη τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού. Πρέπει να
προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία, να μην περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί
με τις προδιαγραφές του EN 972-2. Από το κόντρα πλακέ να αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί
παράγοντες δημιουργίας κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
Μεταλλικά στοιχεία:
Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα αποτελούνται από χάλυβα θερμής εξέλασης τύπου St
37-2 σε διατομές και πάχη κατάλληλα για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Για τον χρωματισμό να χρησιμοποιείται ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
polyester.
Σύνδεσμοι:
Για τις ενώσεις των στοιχείων της σύνθεσης να χρησιμοποιούνται γαλβανισμένοι
μεταλλικοί σύνδεσμοι οι οποίοι καλύπτονται όπου προβλέπεται από το πρότυπο EN 1176
καθώς και με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (injection moulded PP).
Θεμελίωση:
Η θεμελίωση να γίνεται με μια βάση μεταλλική πάκτωσης, η οποία να προσαρμόζεται στο κάτω
μέρος του κάθε ελατήριου. Η βάση αυτή θα αποτελείται από μια μεταλλικά φλάντζα πάχους
5mm και τα δικτύωμα από σωλήνα Ø60mm. Στο σημείο της θεμελίωσης θα διανοίγεται μια οπή
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διαστάσεων ≈600x600mm σε βάθος ≈650mm και οι δοκοθήκες θα πακτώνονται με σκυρόδεμα
μέχρι την φλάντζα συγκράτησης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση
στήριξης, για πλήρη λειτουργία.
7.

Τραμπάλα δύο
θέσεων.
Γενική περιγραφή:
Διαστάσεις οργάνου ≈ 3000x370mm
Ελάχιστο χώρο ασφαλείας ≈ 13.25m2 και μέγιστο χώρο ασφαλείας ≈13.75m2. Μέγιστο
ύψος πτώσης : 86cm
Ηλικίες χρήσης : 3-12
Το παιχνίδι θα αποτελείται από μια οριζόντια ξύλινη δοκό και δυο κάθετοι διπλοί δοκοί
στήριξης της οριζόντιας.
Η ξύλινη τραμπάλα παίδων θα κατασκευάζεται από μία κύρια οριζόντια δοκό από σύνθετη
ξυλεία διατομής ≈90x120mm και μήκους ≈3000mm η οποία θα συνδέεται σε δύο ζεύγη
κάθετων δοκών επίσης από σύνθετη ξυλεία διατομής 90x90mm και ύψους 665mm. Η σύνδεση
θα γίνεται με μεταλλικό σύνδεσμο ο οποίος θα φέρει στις άκρες του δύο φλατζωτά μαντεμένια
έδρανα με ρουλεμάν & γρασαδόρο Ø20mm που θα προσαρμόζονται στους δοκούς 90x90mm
και θα επιτρέπουν την ταλάντωση των παιδιών. Στις άκρες της κύριας δοκού θα
προσαρμόζεται μια ξύλινη θέση καθίσματος σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
εργονομική στην χρήση της σε συνδυασμό και με τις δύο ξύλινες χειρολαβές οι οποίες θα
τοποθετούνται στις δύο άκρες μεταλλικού σωλήνα με διάμετρο Ø20mm που θα είναι
επικολλητός σε λάμα πάχους 60x5mm με καμπύλο σχήμα. Η λάμα αυτή θα συνδέεται με την
οριζόντια δοκό. Στην κάτω επιφάνεια της δοκού θα συνδέεται λωρίδα από ελαστικό, για την
απορρόφηση των κραδασμών και την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού, πάχους 20mm.
Προδιαγραφές υλικών:
Σύνθετη Επικολλητή Ξυλεία:
Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία θα είναι από πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με τα ΕΝ 351 και
θα κατασκευάζεται από την κόλληση στρωμάτων πλανισμένης πριστής ξυλείας με τις ίνες των
στρωμάτων να έχουν παράλληλη διεύθυνση. Η σύνθεση αυτή θα μειώνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό το φυσικό φαινόμενο διαχωρισμού των ινών (εμφάνιση ακίδων) που προκαλείται στην
συμπαγή ξυλεία και η εφαρμογή της στην κατασκευή δοκών για χρήση σε προϊόντα παιδότοπων
εξωτερικού χώρου ενδείκνυται. Με
την
πολυστρωματική ξυλεία
θα
επιτυγχάνεται
σταθερότητα διαστάσεων ενώ η ξυλεία θα υποφέρει λιγότερο από την συρρίκνωση και
παραμόρφωση από ότι η συμβατική συμπαγής ξυλεία ενώ θα εμφανίζει μεγαλύτερη αντοχή. Η
επεξεργασία της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351-1 και EN 335-2 χωρίς
καμία χρήση χρωμίου και αρσενικού και χρησιμοποιείται μη τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι
εμποτισμού. Πρέπει να προστατεύεται
από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν πρέπει να περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί με τις
προδιαγραφές του EN 972-2. Η ξυλεία θα λειαίνεται και αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί
παράγοντες δημιουργίας κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
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Υπόλοιπη Ξυλεία:
Η υπόλοιπη ξυλεία που θα χρησιμοποιείται θα είναι από πεύκη Αρκτικού κύκλου συμφώνα με
το ΕΝ 351 σε διατομές κατάλληλες για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Η επεξεργασία της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 3511 και EN 335-2 χωρίς καμία χρήση χρωμίου και αρσενικού και πρέπει να χρησιμοποιείται μη
τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού. Πρέπει να προστατεύεται από την υπεριώδη
ακτινοβολία, να μην περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του EN
972-2. Η ξυλεία θα λειαίνεται και αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί παράγοντες δημιουργίας
κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
Μεταλλικά στοιχεία:
Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα αποτελούνται από χάλυβα θερμής εξέλασης τύπου St
37-2 σε διατομές και πάχη κατάλληλα για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Για τον χρωματισμό θα χρησιμοποιείται ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
polyester.
Σύνδεσμοι:
Για τις ενώσεις των στοιχείων της σύνθεσης θα χρησιμοποιούνται γαλβανισμένοι
μεταλλικοί σύνδεσμοι οι οποίοι θα καλύπτονται όπου προβλέπεται από το πρότυπο EN 1176
με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (injection moulded PP).
Θεμελίωση:
Οι δοκοί του οργάνου θα διαθέτουν ειδικές μεταλλικές δοκοθήκες από γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους 2mm οι όποιες θα προσαρμόζονται στην ξύλινη δοκό με περαστές γαλβανισμένες βίδες.
Η ξύλινη δοκός στο σημείο που προσαρμόζεται η δοκοθήκη θα έχει δεχτεί επεξεργασία ώστε η
λαμαρίνα να μην εξέχει. Στο σημείο της θεμελίωσης θα διανοίγεται μια οπή διαστάσεων
≈400x660mm σε βάθος ≈650mm. Οι δοκοθήκες θα πακτώνονται σε σκυρόδεμα διαστάσεων
≈400x400x400mm.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση
στήριξης, για πλήρη λειτουργία.
8. Όργανο νηπίων πολυχώρος δραστηριοτήτων.
Γενική περιγραφή:
Διαστάσεις οργάνου : 1910x3500mm
Χώρος ασφαλείας 32,50m²
Ηλικίες χρήσης : 1-6
Το όργανο θα σχηματίζει ένα πολυχώρο δραστηριοτήτων διαθέτοντας ένα πύργο με δίρυχτο
σκέπαστρο και καθιστικό, ένα ξύλινο τούνελ, ένα παιγνίδι με αριθμούς, πλαίσια με ξύλινο
φράχτη, πλαίσια με πάνελ με οπή στο κέντρο για την είσοδο και έξοδο από το πάνελ.
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Πύργοι:
Ο πύργος θα αποτελείται από 4 δοκούς από σύνθετη ξυλεία 90x90mm.
Σκέπαστρο δίρυχτο:
Το σκέπαστρο θα είναι ξύλινο δίρυχτο και θα συνδέεται με το πύργο με ειδικές μεταλλικές
λάμες 85x85x3mm και σωλήνα
Ø33mm. Το σκέπαστρο θα αποτελείται από δυο κόντρα πλακέ πάχους 18mm
διαστάσεων ≈80x120cm.
Ξύλινο τούνελ:
Θα είναι κατασκευασμένο από στοιχεία ξυλείας διατομής 45x45mm τα όποια θα σχηματίζουν
ένα ημικύκλιο με την χρήση ντίζας η οποία θα περνιέται εσωτερικά μέσα από το κάθε στοιχείο.
Φράχτης:
Οι φράχτες θα κατασκευάζονται από δύο οριζόντια τεμάχια ξυλείας διατομής 90x45mm
και πέντε κάθετα διατομής
90x35mm. Η συναρμολόγηση του ίδιου του φράχτη αλλά και η σύνδεση του με τους δοκούς
σύνθετης ξυλείας 90x90mm θα γίνεται με μη εμφανή τρόπο, δηλαδή δεν
θα διακρίνεται
οποιουδήποτε τύπου σύνδεσμος, διασφαλίζοντας έτσι ενδεχόμενα μη ασφαλή σημεία για τα
παιδιά.
Πάνελ:
Θα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλασσής πάχους 16mm το οποίο θα διαμορφώνεται με
μια μεγάλη οπή στο κέντρο του, ώστε να επιτρέπει την είσοδο και έξοδο μέσα από αυτό. Θα
στηρίζεται με τέσσερεις μεταλλικές γωνίες με δοκούς σύνθετης ξυλείας διατομής 90x90mm
Παιχνίδι με αριθμούς:
Πλαστικό παιχνίδι με το οποίο φέρει 6 πλαστικούς κυλίνδρους με ανάγλυφα αριθμούς οι όποιοι
περιστρέφονται σε άξονα.
Προδιαγραφές υλικών:
Σύνθετη Επικολλητή Ξυλεία:
Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία θα είναι από πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με τα ΕΝ 351 και
θα κατασκευάζεται από την κόλληση στρωμάτων πλανισμένης πριστής ξυλείας με τις ίνες των
στρωμάτων να έχουν παράλληλη διεύθυνση. Η σύνθεση αυτή θα μειώνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό το φυσικό φαινόμενο διαχωρισμού των ινών (εμφάνιση ακίδων) που προκαλείται στην
συμπαγή ξυλεία και η εφαρμογή της στην κατασκευή δοκών για χρήση σε προϊόντα παιδότοπων
εξωτερικού χώρου ενδείκνυται. Με
την
πολυστρωματική ξυλεία
θα
επιτυγχάνεται
σταθερότητα διαστάσεων ενώ η ξυλεία θα υποφέρει λιγότερο από την συρρίκνωση και
παραμόρφωση από ότι η συμβατική συμπαγής ξυλεία ενώ θα εμφανίζει μεγαλύτερη αντοχή. Η
επεξεργασία της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351-1 και EN 335-2 χωρίς
καμία χρήση χρωμίου και αρσενικού και χρησιμοποιείται μη τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι
34
εμποτισμού. Πρέπει να προστατεύεται

17PROC002188944 2017-11-02
από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν πρέπει να περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί με τις
προδιαγραφές του EN 972-2. Η ξυλεία θα λειαίνεται και αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί
παράγοντες δημιουργίας κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
Υπόλοιπη Ξυλεία:
Η υπόλοιπη ξυλεία που θα χρησιμοποιείται θα είναι από πεύκη Αρκτικού κύκλου συμφώνα με
το ΕΝ 351 σε διατομές κατάλληλες για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Η επεξεργασία της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 3511 και EN 335-2 χωρίς καμία χρήση χρωμίου και αρσενικού και πρέπει να χρησιμοποιείται μη
τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού. Πρέπει να προστατεύεται από την υπεριώδη
ακτινοβολία, να μην περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του EN
972-2. Η ξυλεία θα λειαίνεται και αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί παράγοντες δημιουργίας
κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
Κόντρα πλακέ θαλάσσης:
Το κόντρα πλακέ θαλάσσης θα κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται
μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών συνήθως είναι
μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των
φύλλων αυτών να γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Θα χρησιμοποιούνται
ισχυρές κόλλες (φαινολικές ρητίνες) ώστε το κόντρα πλακέ που παράγεται να δείχνει σαν ένα
ενιαίο υλικό ξυλείας. Για τα κόντρα πλακέ εξωτερικών χρήσεων οι κόλλες που θα έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του να είναι αδιάβροχες. Η διαδικασία παραγωγής του θα
πρέπει να το κάνει ανθεκτικό στο ράγισμα, την στρέβλωση και την συρρίκνωση. Η επεξεργασία
να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351-1 και EN 335-2 χωρίς καμία χρήση χρωμίου και
αρσενικού και να χρησιμοποιείται μη τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού. Πρέπει να
προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία, να μην περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί
με τις προδιαγραφές του EN 972-2. Από το κόντρα πλακέ να αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί
παράγοντες δημιουργίας κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
Μεταλλικά στοιχεία:
Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα αποτελούνται από χάλυβα θερμής εξέλασης τύπου St
37-2 σε διατομές και πάχη κατάλληλα για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Για τον χρωματισμό θα χρησιμοποιείται ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
polyester.
Σύνδεσμοι:
Για τις ενώσεις των στοιχείων της σύνθεσης θα χρησιμοποιούνται γαλβανισμένοι
μεταλλικοί σύνδεσμοι οι οποίοι θα καλύπτονται όπου προβλέπεται από το πρότυπο EN 1176
με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (injection moulded PP).
Θεμελίωση:
Οι δοκοί του οργάνου θα διαθέτουν ειδικές μεταλλικές δοκοθήκες από γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους 3mm οι όποιες θα προσαρμόζονται στην ξύλινη δοκό με περαστές γαλβανισμένες
βίδες. Η ξύλινη δοκός στο σημείο που θα προσαρμόζεται η δοκοθήκη θα έχει δεχτεί
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επεξεργασία ώστε η λαμαρίνα να μην εξέχει. Στο σημείο της θεμελίωσης θα διανοίγεται μια
οπή διαστάσεων ≈400x660mm σε βάθος ≈650mm. Οι δοκοθήκες θα πακτώνονται σε σκυρόδεμα
διαστάσεων ≈400x400x400mm.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση
στήριξης, για πλήρη λειτουργία.
9. Τσουλήθρα νηπίων με ξύλινη σκάλα.
Γενική περιγραφή:
Διαστάσεις οργάνου: ≈2850x800mm
Ελάχιστος χώρος ασφαλείας ≈26,25m2, Μέγιστος χώρος ασφαλείας ≈31m2
Μέγιστο ύψος πτώσης : 100cm
Ηλικίες χρήσης : 1-6
Θα αποτελείται από μια σκάλα ξύλινη για το επίπεδο των 100cm και μια τσουλήθρα
για το επίπεδο των 100cm
Η είσοδος στο παιχνίδι θα πραγματοποιείται με σκάλα που θα κατασκευάζεται από
ξύλινα πλαϊνά μέρη διατομής
190x35mm, θα φέρουν εσωτερικά εσοχές πάχους 2cm μέσα στις όποιες θα στηρίζονται
6 ξύλινα στοιχεία διατομής
150x42mm που θα λειτουργούν ως σκαλιά και έξι κουπαστές επίσης από ξυλεία διατομής
95x35mm. Η σκάλα θα συνδέεται στο άνω μέρος της με το επίπεδο της πλατφόρμας ενώ στο
κάτω μέρος από όπου θα ξεκάνει η ανάβαση θα πακτώνεται στο έδαφος μέσω δυο κάθετων
δοκών από σύνθετη ξυλεία 90x90mm που θα βρίσκονται σε απόσταση 80cm από το επίπεδο της
πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα έχει πλάτος 19cm και πάχος 45mm και θα στηρίζεται σε δυο
διπλά ενωμένα στοιχεία διαστάσεων 90x90x2500mm από σύνθετη ξυλεία. Η έξοδος από το
όργανο θα γίνεται μέσω της τσουλήθρας από HDPE βάρους ≈18kg, ενώ για την ορθή
είσοδο θα προβλέπεται κατάλληλο φράγμα που να αναγκάζει το παιδί να εισέρχεται σε αυτήν
σε καθιστή θέση. Το φράγμα αυτό θα αποτελείται από μια οριζόντια σωλήνα Ø33mm η οποία
συνδέεται με δύο τεμάχια από κόντρα πλακέ πάχους 15mm το σχέδιο των οποίων παραπέμπει
σε βέλος για την έμφαση της κίνησης.
Προδιαγραφές υλικών
Σύνθετη Επικολλητή Ξυλεία:
Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία θα είναι από πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με τα ΕΝ 351 και
θα κατασκευάζεται από την κόλληση στρωμάτων πλανισμένης πριστής ξυλείας με τις ίνες των
στρωμάτων να έχουν παράλληλη διεύθυνση. Η σύνθεση αυτή θα μειώνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό το φυσικό φαινόμενο διαχωρισμού των ινών (εμφάνιση ακίδων) που προκαλείται στην
συμπαγή ξυλεία και η εφαρμογή της στην κατασκευή δοκών για χρήση σε προϊόντα παιδότοπων
εξωτερικού χώρου ενδείκνυται. Με
την
πολυστρωματική ξυλεία
θα
επιτυγχάνεται
σταθερότητα διαστάσεων ενώ η ξυλεία θα υποφέρει λιγότερο από την συρρίκνωση και
παραμόρφωση από ότι η συμβατική συμπαγής ξυλεία ενώ θα εμφανίζει μεγαλύτερη αντοχή. Η
επεξεργασία της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351-1 και EN 335-2 χωρίς
36

17PROC002188944 2017-11-02
καμία χρήση χρωμίου και αρσενικού και χρησιμοποιείται μη τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι
εμποτισμού. Πρέπει να προστατεύεται
από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν πρέπει να περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί με τις
προδιαγραφές του EN 972-2. Η ξυλεία θα λειαίνεται και αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί
παράγοντες δημιουργίας κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
Υπόλοιπη Ξυλεία:
Η υπόλοιπη ξυλεία που θα χρησιμοποιείται θα είναι από πεύκη Αρκτικού κύκλου συμφώνα με
το ΕΝ 351 σε διατομές κατάλληλες για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Η επεξεργασία της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 3511 και EN 335-2 χωρίς καμία χρήση χρωμίου και αρσενικού και πρέπει να χρησιμοποιείται μη
τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού. Πρέπει να προστατεύεται από την υπεριώδη
ακτινοβολία, να μην περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του EN
972-2. Η ξυλεία θα λειαίνεται και αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί παράγοντες δημιουργίας
κινδύνου όπως ορίζεται από το EN 1176.
HDPE (HighDensityPolyethylene)
Πολυμερές αιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Η απουσία διακλαδώσεων στο μόριο θα
επιτρέπει την ύπαρξη μιας πιο πακεταρισμένης δομής η οποία θα προσδίδει στο HDPE υψηλή
χημική αντοχή, σκληρότητα, ματ όψη, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (120⁰Cγια μικρό χρονικό
διάστημα, 110⁰C συνεχόμενα) και μικρό βάρος. Θα είναι εγκεκριμένο υλικό από τον FDA ακόμα
και για επαφή με τρόφιμα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμο υλικό και
φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει κατάλληλη επεξεργασία (σταθεροποίηση με UV), ώστε
να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (ανθεκτικό στην υγρασία και την οξείδωση) και
κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου.
Κόντρα πλακέ θαλάσσης:
Το κόντρα πλακέ θαλάσσης θα κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται
μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών συνήθως είναι
μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των
φύλλων αυτών να γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Θα χρησιμοποιούνται
ισχυρές κόλλες (φαινολικές ρητίνες) ώστε το κόντρα πλακέ που παράγεται να δείχνει σαν ένα
ενιαίο υλικό ξυλείας. Για τα κόντρα πλακέ εξωτερικών χρήσεων οι κόλλες που θα έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του να είναι αδιάβροχες. Η διαδικασία παραγωγής του θα
πρέπει να το κάνει ανθεκτικό στο ράγισμα, την στρέβλωση και την συρρίκνωση. Η επεξεργασία
να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351-1 και EN 335-2 χωρίς καμία χρήση χρωμίου και
αρσενικού και να χρησιμοποιείται μη τοξικό υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού. Πρέπει να
προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία, να μην περιέχει βαρέα μέταλλα και να συμφωνεί
με τις προδιαγραφές του EN 972-2. Από το κόντρα πλακέ να αφαιρούνται όλοι οι πιθανοί
παράγοντες
δημιουργίας
κινδύνου
όπως
ορίζεται
από
το
EN
1176.
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Μεταλλικά στοιχεία:
Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα αποτελούνται από χάλυβα θερμής εξέλασης τύπου St
37-2 σε διατομές και πάχη κατάλληλα για την αντοχή στο φορτίο όπως υπολογίζεται για την
αντίστοιχη χρήση. Για τον χρωματισμό θα χρησιμοποιείται ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
polyester.
Σύνδεσμοι:
Για τις ενώσεις των στοιχείων της σύνθεσης θα χρησιμοποιούνται γαλβανισμένοι
μεταλλικοί σύνδεσμοι οι οποίοι θα καλύπτονται όπου προβλέπεται από το πρότυπο EN 1176
με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (injection moulded PP).
Θεμελίωση
Οι δοκοί του οργάνου θα διαθέτουν ειδικές μεταλλικές δοκοθήκες από γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους 2mm οι όποιες θα προσαρμόζονται στην ξύλινη δοκό με περαστές γαλβανισμένες βίδες.
Η ξύλινη δοκός στο σημείο που προσαρμόζεται η δοκοθήκη θα έχει δεχτεί επεξεργασία ώστε η
λαμαρίνα να μην εξέχει. Στο σημείο της θεμελίωσης θα διανοίγεται μια οπή διαστάσεων
≈400x400mm σε βάθος ≈500mm. Οι δοκοθήκες θα πακτώνονται σε σκυρόδεμα διαστάσεων
≈400x400x500mm.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση
στήριξης, για πλήρη λειτουργία.

10. Μεταλλικός αυτοκινούμενος μύλος.
Γενική περιγραφή:
Διαστάσεις οργάνου: ≈Ø155 x 90cm
Ελάχιστος χώρος ασφαλείας: ≈30.25m²
Μέγιστο ύψος πτώσης: 100cm
Ηλικίες χρήσης: 3-12
Θα αποτελείται από ένα δίσκο περιστροφής από αλουμίνιο, ένα μεταλλικό περιμετρικό σκελετό
που θα λειτουργεί ως κάθισμα με πλάτη και ένα τιμονάκι στο κέντρο για την περιστροφή από τα
παιδιά που θα βρίσκονται πάνω στον μύλο
Το όργανο θα αποτελείται από τη πλατφόρμα αλουμινίου που θα έχει διάμετρο ≈1,55m και θα
περιστρέφεται γύρω από ένα κατακόρυφο άξονα. Η πλατφόρμα θα έχει επιφάνεια τύπου
κριθαράκι ώστε να είναι αντιολισθητική. Τα καθίσματα και οι βραχίονες στήριξης των χρηστών
θα κατασκευάζονται από σωλήνα 1¨. Το κάθισμα θα είναι ενιαίο και συνεχόμενο από 5 σωλήνες
ενώ η στήριξη της πλάτης γίνεται από ένα στεφάνι. Στο κέντρο της κατασκευής θα υπάρχει
δίσκος περιστροφής που επιτυγχάνεται μέσω της παρεμβολής κυλινδρικών κωνικών τριβέων
ώσεως, καθέτου μορφής, των οποίων η υποδοχή θα στηρίζεται στο άκρο του κεντρικού
σιδηροσωλήνα.
Η μεταλλική σωλήνα που χρησιμοποιείται θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών
κατασκευής ενώ την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια
ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να
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μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο,
σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN.
Η βάση εγκιβωτισμού του μύλου θα προσαρμόζεται στον άξονα και θα αποτελείται από
μεταλλικά στοιχεία ύψους 70cm για την ασφαλή στήριξη του στο έδαφος.
Εγγυήσεις Επιμέρους Τμημάτων Κατασκευής
•
Αλουμινίου, 50 έτη
•
Ξύλινα, 10 έτη
•
PTE, 10 έτη
•
HPL, 10 έτη
•
HDPE, 10 έτη
•
Χρωματισμοί με UV επεξεργασία, 3 έτη
•
Μεταλλικά στοιχεία, 5 έτη
•
Κινούμενα μέρη, 2 έτη
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση
στήριξης, για πλήρη λειτουργία.
11. Σύνθετο όργανο αλουμινίου με δύο τσουλήθρες.
Γενική περιγραφή:
Διαστάσεις οργάνου: ≈3650 x 3400 x 3200mm
Ελάχιστος χώρος ασφαλείας: ≈38m²
Μέγιστο ύψος πτώσης: 125cm
Ηλικίες χρήσης : 3-9
Θα αποτελείται από :
•
Ένα διπλό πύργο με σκέπαστρο και επίπεδα των 100cm και 125cm
•
Μια καμπύλη αναρρίχηση
•
Μια τρίλιζα
•
Μια τσουλήθρα κυρτή για το επίπεδο των 100cm
•
Μια τσουλήθρα κυρτή για το επίπεδο των 125cm
Η σύνθεση θα κατασκευάζεται από πάτωμα αλουμινίου που θα τοποθετείται σε ορθοστάτες
από αλουμίνιο (6005 alloy aluminum) με τετράγωνη διατομή 90x90mm και πάχους τοιχωμάτων
2,5mm. Τα πλαστικά μέρη θα κατασκευάζονται από χρηστικά και διακοσμητικά πλαστικά πάνελ
πάχους 19mm πουθα κατασκευάζονται από πολυκρυσταλλικό θερμοηλεκτρικό πλαστικό υλικό
(PTE - πολυαιθυλένιο PE).
Η κατασκευή θα διαθέτει δύο τετράγωνα αλουμινένια πατώματα σε διαφορετικά ύψη. Θα
αποτελούνται από μεταλλικό πλαίσιο σκελετού (ηλεκτροστατικά βαμμένοι δοκοί 60x30mm) και
επιφάνεια επιπέδου από φύλλο αλουμινίου (grooved) πάχους 3+2mm. Το πάτωμα που θα φέρει
ως είσοδο στην σύνθεση την πλαστική καμπύλη με εσοχές και προεξοχές για την ανάβαση και
το οριζόντιο φράγμα από PTE για την ασφαλή κατάβαση θα βρίσκεται στο χαμηλότερο ύψος.
39
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κατασκευάζεται από 3 διαφορετικά συνδεόμενα μεταξύ τους τμήματα δύο χρωμάτων και
οριζόντιο φράγμα από PTE για την ασφαλή ολίσθηση.
Στην τρίτη πλευρά θα υπάρχει πλαστικός φράχτης (rotating mold PTE) δύο χρωμάτων με
διακοσμητικά τεμάχια PTE πάχους
10 ή 15mm. Η τέταρτη πλευρά θα είναι ελεύθερη και θα προσφέρει την απευθείας πρόσβαση
στο δεύτερο επίπεδο. Οι δύο ορθοστάτες που αφορούν μόνο το χαμηλότερο επίπεδο θα
φέρουν στο άνω μέρος τους διακοσμητικά τεμάχια από PTE με σχήμα λουλούδι. Το δεύτερο
επίπεδο θα είναι σε μεγαλύτερο ύψος και θα διαθέτει δύο πλαστικούς φράχτες (rotating mold
PTE) δύο χρωμάτων με διακοσμητικά τεμάχια PTE πάχους 10 ή 15mm.
Η τέταρτη πλευρά θα διαθέτει πλαστική τσουλήθρα γυριστή στην έξοδο της που θα
κατασκευάζεται από 4 διαφορετικά συνδεόμενα μεταξύ τους τμήματα δύο χρωμάτων και
οριζόντιο φράγμα από PTE για την ασφαλή ολίσθηση. Το επίπεδο αυτό διαθέτει δίριχτο
σκέπαστρο που θα κατασκευάζεται από δύο πλαστικά «Λ» πάνω στα οποία
προσαρμόζονται εγχάρακτα φύλλα PTE. Κάτω από το πάτωμα αυτού του επιπέδου θα υπάρχει
παιχνίδι τρίλιζα. Το συνολικό ύψος της σύνθεσης είναι ≈3,20μ.
Εγγυήσεις Επιμέρους Τμημάτων Κατασκευής
•
Αλουμινίου, 50 έτη
•
Ξύλινα, 10 έτη
•
PTE, 10 έτη
•
HPL, 10 έτη
•
HDPE, 10 έτη
•
Χρωματισμοί με UV επεξεργασία, 3 έτη
•
Μεταλλικά στοιχεία, 5 έτη
•
Κινούμενα μέρη, 2 έτη
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου με τη βάση στήριξης,
για πλήρη λειτουργία.
12. Κάδος μικροαπορριμμάτων.
Κάδος μικροαπορριμμάτων, με σκελετό από μία κεντρική μεταλλική σωλήνα, και λάμες
κυκλικές στις οποίες θα στερεώνονται ξύλινες σανίδες βαμμένες με διαφορετικά χρώματα και
εσωτερικά καλάθι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο κάδος θα πακτώνεται σε κατάλληλων
διαστάσεων βάσης από σκυρόδεμα.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των κάδων με τη βάση στήριξης,
για πλήρη λειτουργία.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης ΤΥΔΛ
Λευ κάδα 18-04-2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος ΤΥΔ Λ
Λευκάδα 18-04-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευ κάδα 13-04-2017

Αρέθας Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός

Βραχνούλας Δ ημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΛΕΥΚΑΔ ΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ

Προϋπ. 49 996.80 Ευρώ
Πηγή ΛΤ Λευκάδας, Ίδιοι Πόροι

( με Φ.Π.Α. 24
%)

Χρήση 2017

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ ΕΣΙΩ Ν

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ A : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
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ΟΜΑΔΑ Α. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Α/Α
1

2

3

Συνοπτική περιγραφή
Ευθύγραμμος Βραχίονας "Μονός" μήκους 1500mm,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού από
χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο ενδεικτικού τύπου
ZINLUX LUNA-L 250Watt HQI-T SCHWABE ή
ισοδύναμου, σύμφωνα με τις τεχνικές
Λάμπα αλογόνου μετάλλου ενδεικτικού
τύπου ή ισοδύναμου philips

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

τεμ.

45.00

10

τεμ.

165.00

10

τεμ.

65

10
ΣΥΝΟΛΟ Α
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ

Μερική Δαπάνη
450.00

1
650.00
650.00
2 750.00
660.00
3 410.00

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΑΠΕΔΑ - ΟΡΓΑΝΑ)
ΟΜΑΔΑ Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΓΑΝΑ)
Α/Α
1

2

3

4

Συνοπτική περιγραφή
Ξύλινη περίφραξη με συνολικό μήκος 26,00μ, με
μεταβλητό ύψος από 1.50μ έως 2.20μ ,
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις
Μεταλλική περίφραξη ύψους ≈ 1.50, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται και δύο θύρες διαστάσεων
3,00μ έκαστη, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
ύψους πέλματος 30mm με τη διαμόρφωση της
υπόβασή του, για ψυχαγωγική χρήση σε παιδική
χαρά, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις
τεχνικές προδιαγραφές
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου
ασφαλείας, για χρήση σε χώρους παιδικής χαράς,
που να διαμορφώνεται από πιστοποιημένα (κατά

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

τεμ.

3 200.00

1

3 100.00

μ.μ.

50.00

98.00

4 900.00

19.50

486.00

9 477.00

m2

27.00

300.00

8 100.00

τεμ.

693.00

1

Μερική Δαπάνη

m2

πρότυπα EN1176-1, EN1177 και EN71.3) πλακίδια
διαστάσεων 500x500mm και πάχους ≥40mm,
ύψους πτώσης ≥1300mm και να στερεώνεται με
πύρους. Χρώμα κεραμιδί. Τα υλικά εφαρμογής του
ελαστικού δαπέδου ασφαλείας και η διαμόρφωση
της υπόβασή
του περιλαμβάνονται,
σύμφωνα
Προμήθεια
εξοπλισμού
για την επισκευή
δύο με
οργάνων.
Θα περιλαμβάνει την αποξήλωση, επισκευή και
5

693.00

εγκατάσταση δύο τετραθέσιων κούνιων εκ των
οποίων η μία θα φέρει καθίσματα 4 νηπίων και η
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6
7

8
9
10
11
12

Παιχνίδι ελατηρίου αλογάκι, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Τραμπάλα δύο θέσεων απλή, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές
Όργανο νηπίων πολυχώρος δραστηριοτήτων με ένα
καθιστικό, δύο πάγκους, ένα ξύλινο τούνελ, ένα

τεμ.

390.00

2

780.00

τεμ.

270.00

2

540.00

τεμ.

1 750.00

1

τεμ.

1 040.00

1

τεμ.

1 900.00

1

τεμ.

5 100.00

2

τεμ.

95.00

2

1 750.00

φράχτη τρίλιζα, και ένα φράχτη με κυκλικό άνοιγμα,
σύμφωνα με
τις τεχνικές
προδιαγραφές
Τσουλήθρα
νηπίων
στο επίπεδο
των 100cm με ξύλινη
σκάλα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Μεταλλικός αυτοκινούμενος μύλος με πλατφόρμα
αλουμινίου και μεταλλικό κυκλικό πάγκο καθιστικού
με πλάτη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Σύνθετο όργανο αλουμινίου με δύο τσουλήθρες,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Κάδος μικροαπορριμμάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές.

1 040.00
1 900.00

5 100.00
190.00

ΣΥΝΟΛΟ Β
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Β ΜΕ
ΦΠΑ

37 570.00
9 016.80
46586.80

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α &
Β
Φ.Π.Α. 24 %
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α.

40 320,00 €
9 676,80 €
49 996,80 €
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ. 49 996.80 Ευρώ
Πηγή ΛΤ Λευκάδας, Ίδιοι Πόροι
Χρήση 2017

( με Φ.Π.Α. 24
%)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο

:
Αντικείμενο
ΑΡΘΡΟ
1
συγγραφής
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την ανακατασκευή της παιδικής χαρά που βρίσκεται σ τη ΧΖΛ
Λευκάδας, ώσ τε μετά την ανακαίνισή της να μπορεί να πισ τοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:
A.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
B.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΓΑΝΑ)
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49
Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του ΛΤ Λευκάδας, χρήση 2017.

996.80 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του

Ο

: Ισ χύουσες
ΑΡΘΡΟ 2
διατάξεις
Η προμήθεια θα εκτελεσ τεί σύμφωνα με τις
διατάξεις :
• Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
•
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα
Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
•
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)Δημόσιο Λογισ τικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων σ το διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.

Ο

ΑΡΘΡΟ 3 : Συμβατικά σ τοιχεία
Συμβατικά σ τοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: Α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
Β) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Η τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
Δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Ε) Η προσφορά του αναδόχου
Ο
ΑΡΘΡΟ 4
: Τρόπος εκτέλεσης
προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλεισ τικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης και με τους όρους που θα καθορισ τούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα44
με
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τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /8-8-2016 ) “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (
προσαρμογή σ τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ ).
Ο
ΑΡΘΡΟ 5 : Ανάδοχος - Προμηθευτής - Δικαιολογητικά
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σ το διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας. Οι προσφορές των
συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα τεχνικά σ τοιχεία των ειδών που ζητούνται από τη μελέτη.
Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα
προσφέρει:
1.
Το
μεγαλύτερο
ποσοστό
έκπτωσης.
Οι τιμές προσφοράς σε ευρώ θα δοθεί με γνώμονα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και η κατακύρωση θα γίνει σ το
μεγαλύτερο ποσοσ τό
έκπτωσης σ το σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού.
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάθεση της προσφοράς τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω:
Α) Για τον συνθετικό χλοοτάπητα :
1.
Πισ τοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας», ISO 14001:2004
«Σύσ τημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, του εργοσ τασίου παραγωγής του προς προμήθεια είδους.
Πισ τοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίσ τοιχη προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.
Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να είναι προτεινόμενος από την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (Fifa
preferred
producer) και να έχει πισ τοποίηση σε
ισχύ.
3.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι οικολογικός και απαλλαγμένος από βαρέα μέταλλα και να προσκομισ τεί
πισ τοποιητικό
ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 7 1-3:2013 από αναγνωρισμένο
εργασ τήριο.
4.
Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σ την Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο
προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή ότι άλλο
τεκμηριωτικό σ τοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών.
5.
Δελτίο αποσ τολής του κατατεθειμένου δείγματος του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το άρθρο 214 του
Ν.4412/2016
προς το Δήμο Λευκάδας, καθώς και αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης του είδους σ τον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης
ταχυδρομείου/ ταχυμεταφοράς, σε περίπτωση που απεσ τάλη ταχυδρομικώς.
6.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις
αντίσ τοιχες τεχνικές
προδιαγραφές
της
διακήρυξης.
7. Υπεύθυνη δήλωση σ την οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα
είναι εντός 90 ημερολογιακών ημερών.
8.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα υλικά είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.
Β) Για το
1.
2.
του

δάπεδο ασφαλείας:
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα υλικά είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.
Πισ τοποιητικά ISO 50001:2011 «Σύσ τημα Ενεργειακής Διαχείρισης» ή ισοδύναμο, της κατασκευάστριας εταιρείας
προς
προμήθεια είδους. Πισ τοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίσ τοιχη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις
αντίσ τοιχες τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
4.
Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σ την Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική
περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο
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προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή ότι άλλο
τεκμηριωτικό σ τοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών.
5.
Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρει το σήμα
ΕΝ117 7 για τα
ελασ τικά δάπεδα ασφαλείας, όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίσ τοιχο
πισ τοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης ΕΝ 117 7 (και κάθε άλλο μεταγενέσ τερο πρότυπο των παραπάνω που είναι
τουλάχισ τον ισοδύναμο με αυτά). Για τον λόγο αυτό, οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω
προμήθεια θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πισ τοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν
σ το όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πισ τοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:

ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 και ΕΛΟΤ EN 1177 (σχετικά με τις προδιαγραφές των επιφανειών πτώσης των δαπέδων
ασφαλείας)
6.
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία να δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση
των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα προχωρήσει σ την πισ τοποίηση των χώρων παιδικής χαράς από
διαπισ τευμένο φορέα
ελέγχου και πισ τοποίησης, ώστε να προβεί ο Δήμος σ τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Για τον λόγο
αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ1177.
7. Δελτίο αποσ τολής του κατατεθειμένου δείγματος του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το άρθρο 214 του
Ν.4412/2016 προς το Δήμο Λευκάδας, καθώς και αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης του είδους σ τον φορέα ή αποδεικτικό
κατάθεσης ταχυδρομείου/ ταχυμεταφοράς, σε περίπτωση που απεστάλη ταχυδρομικώς.
Γ) Για τα όργανα παιδικής χαράς:
1.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα υλικά είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.
2. Ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας που να αποδεικνύεται με τη κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εκτελεσμένων
προμηθειών, σ τον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις προμηθειών κατά την προηγούμενη
πενταετία (2011 - 2016). Ο κατάλογος θα πρέπει να αναφέρει τίτλο προμήθειας, ποσό σύμβασης και φορέα
υλοποίησης. Το ελάχισ το συνολικό κόσ τος των εκτελεσμένων προμηθειών την τελευταία πενταετία θα πρέπει να
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσόν προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. Ο κατάλογος θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να συνοδεύεται εάν ο φορέας είναι:
α) Δημόσια Αρχή με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και τις αντίσ τοιχες συμβάσεις και αν είναι: β) Ιδιωτικός φορέας, με
τιμολόγια
και τα αντίσ τοιχα συμφωνητικά θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ ή τη κατάσ ταση συμφωνητικών της παραγράφου
16 του άρθρου 8 ν.1882/90. Σε περίπτωση που δεν φαίνονται από τη σύμβαση το είδος των εργασιών, αυτές
θα αποδεικνύονται από την αντίσ τοιχη μελέτη.
3. Πισ τοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 «Διαχείριση ποιότητας» ή ισοδύναμο, της
κατασκευάσ τριας εταιρείας των προς προμήθεια ειδών. Πισ τοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται
δεκτά και η αντίσ τοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις
αντίσ τοιχες τεχνικές
προδιαγραφές
της
διακήρυξης.
5.
Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σ την Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική
περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο
προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus ή τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ή ότι άλλο
τεκμηριωτικό σ τοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών.
Ειδικότερα σ την τεχνική προσφορά κάθε είδους θα
υπάρχει:
α.
Χώρα
προέλευσης
κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός
Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο
προσφερομένου είδους.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του
εργοστασίου μας».
6. Υπεύθυνη δήλωση σ την οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα
είναι εντός 90 ημερολογιακών ημερών.
7. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και δήλωση με
την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχισ τον έτη από την ορισ τική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό
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προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσ ταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή
μεταχείριση των.
8. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία να δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων
παρεμβάσεων, θα παραδοθούν σ τον Δήμο τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης.
9.
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία να δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση
των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα προχωρήσει σ την πισ τοποίηση των χώρων παιδικής χαράς από
διαπισ τευμένο φορέα
ελέγχου και πισ τοποίησης, ώστε να προβεί ο Δήμος σ τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Για τον λόγο
αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 1176:2008.
10. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρει το σήμα EN1176 για
τα όργανα παιδικής χαράς, όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο
πισ τοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης ΕΝ 1176 (και κάθε άλλο μεταγενέσ τερο πρότυπο των παραπάνω που είναι
τουλάχισ τον ισοδύναμο με αυτά). Για τον λόγο αυτό, οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια θα
πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πισ τοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν σ το όνομά του
κατασκευασ τή από αναγνωρισμένο φορέα πισ τοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:

ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών).
11. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για το HPL (High Pressure Laminate) διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την
επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.
12. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα αλουμινένια μέρη των οργάνων παιδικής χαράς διάρκειας 50 ετών.
13. Βεβαίωση εκπαίδευσης για την ανάλυση απαιτήσεων προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176(1-7) του υποψήφιου
προμηθευτή ή
ατόμου του προσωπικού της εταιρείας που θα αποδεικνύεται από κατάσ ταση ή τα νομιμοποιητικά
έγγραφα.
Ο

ΑΡΘΡΟ
6
:
Σύμβαση
Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκασ τος ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με
την εκάσ τοτε αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση και να
καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο

ΑΡΘΡΟ 7 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης
Ο προμηθευτής σ τον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντισ τοιχεί σε ποσοσ τό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Το
περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ 1β του άρθρου 72 του ν.4412/2016. Η
εγγυητική επισ τολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ορισ τική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
εργασιών και ύσ τερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Ο

ΑΡΘΡΟ
8
:
Έκπτωση
Αναδόχου
Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν
συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016.
Ο

ΑΡΘΡΟ 9 : Ποιότητα υπό προμήθεια
είδους
Αν τα προμηθευόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης σ τα όσα ορίζονται σ τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
είτε σ τους ισχύοντες κανονισμούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικατασ τήσει και να τα παραδώσει (με δικά του
έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται σ το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι
λόγος για την έκπτωση του προμηθευτή.
Ο

ΑΡΘΡΟ
10
:
Τρόπος
πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάσ τοτε τιμολογίου, μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και αφού υπογραφούν
τα σχετικά πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει σ την αρμόδια Υπηρεσία (Λογισ τήριο) τα τιμολόγια σύμφωνα με το οποίο
εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.
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Ο

ΑΡΘΡΟ 11 : Δαπάνεςέξοδα
Η δαπάνη θα υποβάλλεται σ τις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες
υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήματος, 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και 0,02% υπέρ δημοσίου.
Ο

ΑΡΘΡΟ 12
: Προσωρινή και ορισ τική
παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των
παραλαμβανόμενων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη με άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές
της μελέτης μέσα σε οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ακολουθήσουν τις
ενέργειες που περιγράφονται σ το αντίσ τοιχο άρθρο της Διακήρυξης, κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα
συμφέροντα αυτών τρόπο.
Ο

ΑΡΘΡΟ 13 : Τόπος παράδοσης προς προμήθεια
ειδών
Τα προϊόντα θα παραδοθούν σε διάσ τημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τη
χρονολογική σειρά που περιγράφεται στη τεχνική έκθεση. Η μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των προς προμήθεια
ειδών θα γίνεται σ το χώρο της παιδικής χαράς στη ΧΖΛ Λευκάδας, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση και τις τεχνικές
προδιαγραφές, κατόπιν υπόδειξης από της αρμόδια υπηρεσία, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης ΤΥΔΛ
Λευ κάδα 18-04-2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος ΤΥΔ Λ
Λευκάδα 18-04-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευ κάδα 13-04-2017

Αρέθας Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός

Βραχνούλας Δ ημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΧΖΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
……………………………………………………………………………………………………………..

Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………..
Οδός ……………………………………………………………………………... Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………..Τ.Κ. ………………………….
Fax : ………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………../…………………………

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΖΛ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

ΟΜΑ∆Α
(Α ή Β)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ ή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες

αριθµητικώς

ολογράφως

…………………………………….., …./…./2017
(Τόπος / ηµεροµηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)
Ηµεροµηνία έκδοσης
……………………………..
Προς: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
Τ.Κ.31100 Λευκάδα
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3 .
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………… ……………….. 4
υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοµατεπώνυµο ,
πατρώνυµο)
..............................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθ ............... σύµβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ » , σύµφωνα µε την (αριθµό /ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη του
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5)ηµέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
έγγραφα της σύµβασης)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε 9 .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσηµείωση 3.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Αρ. Πρωτ. :
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήµερα την ……………. µεταξύ του κ. (ονοµατεπώνυµο
∆ηµάρχου ή Προέδρου κάθε νοµικού προσώπου), (αξίωµα ως εκπροσώπου και τίτλος φορέα) και του
………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….., ο οποίος εκπροσωπεί νοµίµως
την εταιρεία µε την επωνυµία …………………………………..…………………………………..µε έδρα την
……………………………….. , ΑΦΜ.……………………………….,∆ΟΥ………………………. συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
3. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
5. τις διατάξεις υου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση διατάξεων του Π.∆.318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»,
6.τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
και
άλλες
διατάξεις»,
όπως
τροποποιήθηκε
µε
την
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄/2014),
7.τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά
τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8.την αριθµ. …………/….-…-2017 διακήρυξη για την προµήθεια …..του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδος,
9. την αριθµ. ………/…-….-2017 απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού για
την εκτέλεση της προµήθειας ……. , και την κατακύρωση του αποτελέσµατος,
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων
…………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της
αριθµ……………κατακυρωτικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδος και ο οποίος στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την προµήθεια ……
προϋπολογισµού ………………………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. …..%, δηλαδή…………………..€,
συνολικού συνεπώς ποσού …………………………….….€ µε τους ακολούθους όρους και συµφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προµήθεια υλικά από τον «Ανάδοχο» αφορούν τα παρακάτω:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
1. Η παρούσα Σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
2. Η συµβατική αµοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του «Αναδόχου»
ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των ………………………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαµβάνεται
τµηµατικά κάθε φορά µε βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µε την
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των
σχετικών ενταλµάτων πληρωµής.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε συµµόρφωση µε τα σχετικώς οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε την ήδη από
εκείνον κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε την αριθµ. ………….. της Τράπεζας …………..,
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της
σύµβασης χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή ποσού ……………….…..ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τα είδη του µέσα στα χρονικά όρια
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
3. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, ως οργανωτική µονάδα του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος και
γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν.
4412/2016.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυµεί, ο προµηθευτής.
4.Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει ύστερα από συνεννόηση µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες, µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών, θα συµφωνούν επί ποινή αποκλεισµού
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της από 18/4/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 6:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
6.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .....της παρούσας
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων
συµβάσεων.
6.2.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 7:ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου
προµηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

τον
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•
Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του
καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή,
•
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του
προµηθευτή,
•
Πληµµύρα,
•
Σεισµός,
•
Πόλεµος,
•
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών,
•
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO),
•
∆υσµενείς καιρικές συνθήκες µε αποκλεισµό µεταφορών.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία(άρθρο 204 Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 8 :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά
περιπτώσεις, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

δικαιολογηµένες

ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
1. Μετά από την υπογραφή της Σύµβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά
στοιχεία-έγγραφα κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν
από αυτήν, ή ανταλλαγές αναµεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατό να ληφθεί
υπόψη µε οποιοδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης.
2. Η συµβατική σχέση των Μερών (εφαρµογή - ερµηνεία αυτής) διέπεται από το
Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο, τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύµβαση
θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.
ΑΡΘΡΟ 10 :ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα σύµβαση, έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Ν.4412/2016, της ΥΑ Π1/2390/2013,του Ν. 3463/2006, του Ν.
3852/2010,όπως ισχύουν.
Το κείµενο της παρούσας σύµβασης υπογράφτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα από τα οποία
δύο παρέµειναν στο …………………….(Φορέα) και ένα έλαβε ο ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο (αξίωµα εκπροσώπου φορέα)

(ονοµατεπώνυµο)

Ο (ιδιότητα εκπροσώπου επιχείρησης)

(ονοµατεπώνυµο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΥ∆
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μ έρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50082
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αντ. Τ ζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Γεωργία ∆ιαµάντη
- Τηλέφωνο: 26453 60508
- Ηλ. ταχυδροµείο: dltl@lefkada.gov.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.lefkada.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τ ίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: …..
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : []
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤ ΗΤΑ ΤΟΥ Τ ΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μ έρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοι ii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρηση iii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογο v:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……] [……] [……] [……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλους vi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……] [……] [……] [……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μ έρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ix·
2. δωροδοκία x, xi·
3. απάτη xii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες xiii·
5.
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας xiv·

6.

π α ι δ ι κ ή ε ρ γ α σ ί α κα ι ά λ λ ε ς µ ο ρ φ έ ς ε µ π ο ρ ί α ς α ν θ ρ ώ π ω ν xv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα
ή οποιουδήποτε προσώπου xvi το οποίο είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε xviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
( «αυτοκάθαρση») xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν xxi:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……] [……] [……] [……] xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……] [……] [……] [……] xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης xxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
αναφερθούν
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
πληροφορίες
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ; xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……] [……] [……]

65

17PROC002188944 2017-11-02

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου xxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις xxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας
και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις xxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……] [……] [……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα xxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντων xxix, λόγω της συµµετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης xxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια xxxi
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005 xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……] [……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μ έρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
[…]
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασής xxxiii; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……] [……] [……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……] [……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο ( «γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή εργασιών:[……][…]νόµισµα
στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
[……],[……][…]νόµισµα
σύµβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από
τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής xxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίες xxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……] [……] [……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……] [……] [……]
[…................................…]

(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y xxxvii -και
η αντίστοιχη αξία)
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5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……] [……] [……]
[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……] [……] [……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……] [……] [……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
έργων:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
αναφοράς xxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
διακήρυξη):
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
εγγράφων):
[……] [……] [……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύµβασης που αναφέρονται στην
αναφοράς xxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
διακήρυξη):
[…...........]
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγρα ποσά
ηµεροµη παραλήπτ
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
φή
νίες
ες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς xl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
[……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες xli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
[……]
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
[....……]
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
[] Ναι [] Όχι
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων xlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
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µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας xliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……] [……]
[] Ναι [] Όχι
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στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……] [……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……] [……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……] [……]
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Μ έρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή
το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά
[] Ναι [] Όχι xlv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικά xliv, αναφέρετε για το
εγγράφων): [……] [……] [……] xlvi
καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται xlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν xlviii.
β) η αναθ έτουσ α αρχή ή ο αναθ έτων φορέας έχουν ήδη σ την κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α] ,
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
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νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx
Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xliii
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

81

