
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά, 21/2/2018Αρ. Πρωτ.: 6948ΑΔΑ: 7ΑΟ0ΩΕΜ-ΜΙΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο  Δήμος  Κηφισιάς  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  τηνανάγκη  προμήθειας  σάκων  απορριμμάτων,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της  ΔιεύθυνσηςΚαθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κηφισιάς  (Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς-Ν. Ερυθραίας-Εκάλης).Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσειτιμής. Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  προϋπολογίζεται  ενδεικτικά  στο  συνολικό  ποσό  των  εβδομήντατεσσάρων  χιλιάδων  τριακοσίων  ογδόντα  επτά  ευρώ  και  εξήντα  λεπτών  (74.387,60€)(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Κηφισιάς σε βάρος τουΚΑ 20.6699.25 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια σάκωναπορριμμάτων”. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς, Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά, στηναίθουσα Β.  Γκατσόπουλος,  ενώπιον της  αρμόδιας επιτροπής  του διαγωνισμού στις 8  Μαρτίου ημέραΠέμπτη του έτους 2018.  Ωρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00η π.μ. και ώρα λήξης η10:30η π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία τηςαποσφράγισης.Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  στο  ΓραφείοΠρομηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών και Αποθηκών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες στα τηλ. 213-2007105-06-08-26-85, fax: 213-2007107. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τηςμε  αρ.  1/2018  μελέτης   της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  έχει  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣwww.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία Δήμος ΚηφισιάςΤαχυδρομική διεύθυνση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2Πόλη ΚηφισιάΤαχυδρομικός Κωδικός 14562Χώρα Ελλάδα Τηλέφωνο 213-2007105-06-08-26-85Φαξ 213-2007107Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tzieraki@kifissia.grΑρμόδιος για πληροφορίες Τζιεράκη ΒασιλικήΓενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kifissia.grΑριθμός Πρωτοκόλλου 6948-21/2/2018Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Κηφισιάς και ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Κύρια δραστηριότητα Α.Α.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα  πλήρη  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση  στη  διεύθυνση  www  .  kifissia  .  gr στη  διαδρομή  Για  επιχειρήσεις–Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί καθώς  και  στην  πλατφόρμα  του  ΚΗΜΔΗΣ  στη  διεύθυνσηwww.promitheus.gov.gr β) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  το  Γραφείο  Προμηθειών  Υλικών  ΕξοπλισμούΥπηρεσιών και Αποθηκών του Δήμου Κηφισιάς, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07:30π.μ. έως και15:30μ.μ. στα τηλέφωνα 213-2007105-06-08-26-85, fax 213-2007107, e-mail tzieraki  @  kifissia  .  gr.1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-ΧρηματοδότησηΕίδος διαδικασίας Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  τη  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  του  άρθρου  117του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασηςΦορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κηφισιάς. Η δαπάνη για την εν λόγωσύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 20.6699.25 και με τίτλο “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων” σχετική πίστωσητου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι   η  προμήθεια  πλαστικών  σάκων  απορριμμάτων  από  παρθένοπολυαιθυλένιο  100%  ανακυκλώσιμο,  σε  τέσσερα  διαφορετικά  μεγέθη,  προκειμένου να  καλυφθούν  οιανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κηφισιάς. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίωνΣελίδα 5 από 58





συμβάσεων (CPV) : CPV:19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο)Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών που αναλυτικά αναφέρονται στη με αριθμό 1/2018μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κηφισιάς.Η  συνολική  εκτιμώμενη αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδωντριακοσίων  ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (74.387,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσόχωρίς ΦΠΑ 59.990,00 €,  ΦΠΑ 14.397,60 €).Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι& ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσειτιμής μόνο. 1.4 Θεσμικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότησηαυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν, και ιδίως:του ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεωνγια  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”  και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπωνκαι  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπέςρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός τωνμελών τους με κλήρωση»,του  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και  ΚεντρικούΗλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεωνΣελίδα 6 από 58





των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" καιάλλες διατάξεις”,του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,του ν.  3548/2007 (Α’  68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό καιτοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεωνκατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου μετα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών ΑνωνύμωνΕταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικώνπροσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  καιΕπικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων τουν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  ΥφυπουργούΟικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίεςλειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως τωνάρθρων 7 και 13 έως 15,του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμισηειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικέςλεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,του ν. 3463/2006 (Α’ 114) ‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,του ν. 3852/2010(Α’ 87) ‘’Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,της με αριθμό 103/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ηδιενέργειά της μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, ψηφίστηκε πίστωση ποσού  74.387,60 €,  εγκρίθηκαν οιόροι διακήρυξης και η με αριθμό 1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΔήμουΚηφισιάς και ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού,της  με  αριθμό  621/2018  ΑΔΑ:  ΨΒ5ΡΩΕΜ-9ΑΜ  Απόφασης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  του  ΤμήματοςΠρουπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης,το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ 18REQ002624505,Σελίδα 7 από 58





των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  των λοιπών διατάξεων πουαναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και τουσυνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικούδικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητάπαραπάνω.1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  Πέμπτη  8  Μαρτίου  2018 και  ώρα10:30π.μ.Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την  Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 καιαπό ώρα 10:00 π.μ.  έως 10:30 π.μ.  στο Δημαρχείο Κηφισιάς,  διεύθυνση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2,Κηφισιά, ισόγειο, αίθουσα Β. Γκατσόπουλος.Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμούεργάσιμη ημέρα, προς το Τμήμα Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών και Αποθήκης Υλικών τουΔήμου  Κηφισιάς,  με  την  ένδειξη:  «Υπόψη  αρμόδιας  του  διαγωνισμού  Επιτροπής  για  το  συνοπτικόδιαγωνισμό για προμήθεια σάκων απορριμμάτων, Αρ. Πρωτ. : 6948-21/2/2018»Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές. 1.6  ΔημοσιότηταΑ. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδοΤο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr.Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  τηςπαραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση(URL) : www  .  kifissia  .  gr στην διαδρομή : Για επιχειρήσεις, Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί, στις 23/2/2018. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τοάρθρο 377 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες Τύποςτης Κηφισιάς και Αμαρυσία στο φύλλο της Παρασκευής 23/2/2018. Β. Έξοδα δημοσιεύσεωνΗ δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τιςυποχρεώσεις  τους που απορρέουν από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  καιεργατικής  νομοθεσίας  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικέςσυμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίεςαπαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγωυποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίωνΣελίδα 8 από 58





συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης καιτης αρμοδιότητάς τουςβ) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούνγ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουνχαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ2.1 Γενικές Πληροφορίες2.1.1 Έγγραφα της σύμβασηςΤα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:• Η  παρούσα  Διακήρυξη  με  Αρ.  Πρωτ.  6948-21/2/2018,  (ΑΔΑΜ  ..............................) με  ταΠαραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. • Η με αριθμό 1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κηφισιάς,  ηοποία παρατίθεται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της παρούσας.• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .• Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίωςσχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.Επισημαίνεται  ότι  οποιαδήποτε  συμπληρωματική  πληροφορία  ή  διευκρίνηση  θα  αναρτηθεί  στηνιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς κάτω από το κείμενο της διακήρυξης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη απότους οικονομικούς φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους.2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της ΣύμβασηςΤα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο άρθρο1.6 της παρούσας. Επιπλέον  διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά όλες τις εργάσιμεςημέρες  και  ώρες  από  07:30  πμ  έως  και  15:30 μμ.  Για  την  παραλαβή των τευχών οι  ενδιαφερόμενοικαταβάλλουν  τη  δαπάνη  αναπαραγωγής  τους,  που  ανέρχεται  σε  0,10  ευρώ  ανά  σελίδα,  εκτός  αν  οενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και  ταχυδρομικά,  εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και  εμβάσουν,κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης καιτη δαπάνη της  ταχυδρομικής αποστολής τους.  Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  τα ζητηθέντα στοιχείαμέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρειευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.2.1.3 Παροχή ΔιευκρινίσεωνΑιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται  γραπτώς  στην αναθέτουσα έως και  έξι  (6)  εργάσιμεςημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οιενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών γιατην κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέαέγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται γιατην παραλαβή των προσφορώνβ) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγέςΗ διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή τωναλλαγών.Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασίακατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.Σελίδα 10 από 58





2.1.4 ΓλώσσαΤα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ήσυνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασήτους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκητης 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  θακατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα  και  ημετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτεαπό το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 τουΚώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρααυτή τέτοια υπηρεσία.Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου και  δικαιολογητικού  που αφοράαλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμοεπικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυποέγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτήπρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περίΔικηγόρων.Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενομπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θαγίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.2.1.5 ΕγγυήσειςΕγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στακράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεσησε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσηςχρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τηδιάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερουςεκδότες της παραπάνω παραγράφου.Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν 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) τοποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικούφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνωγια κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δεεκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωσηΣελίδα 11 από 58





κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  ταστοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνίαλήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης νακαταβάλει  το  ποσό  της  εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφηειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσηςκαι προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσειτην εγκυρότητά τους.2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικάπρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ)  τρίτες  χώρες  που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που η  υπό ανάθεση δημόσιασύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με τηνΈνωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψειδιμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεναπαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονταιέναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρωνοικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικόπρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροιαπό τους ακόλουθους λόγους:2.2.2.1   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθουςλόγους: α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένουεγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στηνοποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  τουΣυμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  τουΣελίδα 12 από 58





οικονομικού φορέα, γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικώνσυμφερόντων 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 ορίζονταιαντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ήσυνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπωςαυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικούσυστήματος για  τη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση τηςτρομοκρατίας (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 Οδηγίας2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψηκαι την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για τηναντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.  1),  ηοποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικηκαταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχειεξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) καιIKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστοντους διαχειριστές.Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφοράτους νόμιμους εκπροσώπους τους.Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητηαπόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 2.2.2.2α)Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη καιδεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία.β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τιςυποχρεώσεις 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.Σελίδα 13 από 58





Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτεκαταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικόδιακανονισμό για την καταβολή τους.ή/καιγ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σεβάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης τηςπροθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικάόργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  πουχαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανατου  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  τηναδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ καιββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικήςασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσόπου οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με τοτελευταίο εδάφιο της  παρ.  2 του άρθρου 73 ν.  4412/2016,  πριν από την εκπνοή της  προθεσμίας τηςπροθεσμίας υποβολής προσφοράς. 2.2.2.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρωνοικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπόαναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικούσυμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτεανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ τωνκαταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγωφορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτραγια τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψεσυμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δενμπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,(ε)  εάν  μία  κατάσταση στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από  την  πρότερη συμμετοχή  του  οικονομικούφορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 τουν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησηςστο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ήΣελίδα 14 από 58





προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  τηςπροηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  πουαπαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίωνεπιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικάπου απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσαςαρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημαστη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  πουενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την  επιλογή ή τηνανάθεση,(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητάτου, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψηςσύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητηαπόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότοςΗ αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ τωνκαταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα οεν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις καιτα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.2.2.2.5  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό  σημείο  κατά τη  διάρκεια  της  διαδικασίαςσύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις2.2.2.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στιςπαραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτραπου  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγοςαποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεναποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούςφορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικούαδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέατο σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενεςδιατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψηςσύμβασης ή  ανάθεσης παραχώρησης  δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση της  ανωτέρω δυνατότητας  κατά τηνπερίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.2.2.2.7 Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  τηνπροηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.2.2.2.8 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74του ν.  4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασίασύναψης της σύμβασης.2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται ναΣελίδα 15 από 58





ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται ναείναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτοςεγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  τουΠροσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτοςμέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σετρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείςσυμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναιεγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδαοικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  ΒιομηχανικόΕπιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΌσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού  Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονταιπλήρως το σύνολο των όρων της διακήρυξης, επίσης ότι η προσφορά τους δεν έχει καμία απόκλιση από τιςτεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ή, σεπερίπτωση  που  υπάρχουν  μικρές  αποκλίσεις,  να  αναφέρουν  ακριβώς  ποιες  είναι  αυτές,  ώστε  νααξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού με βάση την ανωτέρω μελέτη. 2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν και ναπροσκομίσουν  με  την  τεχνική  τους  προσφορά,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σεεπικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένο για την ακριβή μετάφραση, τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πουαναλυτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  ΙΙ  της  παρούσας  (ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων-τεχνικέςπροδιαγραφές της σχετικής μελέτης).2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματικήικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικήςφύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τουςαναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίωνστηρίζονται. Υπό  τους ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  τωνσυμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τιςκαταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,2.2.4,  2.2.5  και  2.2.6  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ωςδικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσαΠαράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ατης Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείςσύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σεεπεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr  ) καιΣελίδα 16 από 58





(www.hsppa.gr  )  .Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου ενός  οικονομικού  φορέα ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) τοοποίο  είναι  δυνατό να φέρει  μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικούφορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για τοσύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ήέχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από τοισχύον καταστατικό  ή το  πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το  χρόνο  υποβολής της  προσφοράς  ή  τοαρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίεςσύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  ΈντυποΥπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσαΑ.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και  οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά τηνυποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις τουάρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλωνφορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.6.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίωνστηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οιλόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογήςκατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.6).Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοιαποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ανκαι στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείςπληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος τηςΈνωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σεεθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου79 παρ. 4 ν. 4412/2016.Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η αναθέτουσα αρχή που έχειαναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντεςοικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψειαυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλουςή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίοπροκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματοςΣελίδα 17 από 58





αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέαή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  ταειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδιααρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεντελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σεδιαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Τοπιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται απότο οικείο  Πρωτοδικείο  της έδρας του οικονομικού φορέα,  το  δε πιστοποιητικό ότι  δεν έχει  τεθεί  υπόεκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ωςκάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μηθέσεως σε εκκαθάριση.Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένουςστην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑνεξάρτητηςΑρχής Δημοσίων Εσόδων1.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου τοέγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορείνα αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκηβεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικήςαρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ήτης χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεταιότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δενκαλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.2.1  και  2.2.2.2  και  στηνπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικούφορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικούή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότιδεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.γ)  για την παράγραφο 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού καιΣυντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολήςπροστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριναπό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.1
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B.2.   Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκησηεπαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ήεμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σεκράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχουεπαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μετο οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στηνπερίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταταιαπό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, απόυπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού οργανισμού της  χώρας καταγωγής ή  τηςχώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τηδραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ήΕμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού Β.3.  Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοίφορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης.Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπαπεριβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.5  τα  πιστοποιητικά  που  ορίζονται  στην  2.2.5παράγραφο της παρούσας. Β.5. Για την απόδειξη της  νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικόςφορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης καινόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρωέγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  τουδιαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχειχορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τιςεκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  πουσυμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII τουΠροσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικόεγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιοοργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγωοικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  τοπιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσοναφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  τηνυποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατάπερίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  ταΣελίδα 19 από 58





ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.Β.8. Στην  περίπτωση που οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειτιμής μόνο.2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορώνΟι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στα  Παραρτήματα  Ι  και  ΙΙ  τηςδιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε απόόλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμωςεξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  τηςσυμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης,καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τηνΠέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.Τόπος υποβολής των προσφορών είναι το Δημαρχείο Κηφισιάς διεύθυνση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2,Κηφισιά, αίθουσα Β. Γκατσόπουλος.Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμούεργάσιμη ημέρα (προς το Τμήμα Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών και Αποθήκης Υλικών τουΔήμου  Κηφισιάς,  με  την  ένδειξη:  «Υπόψη  αρμόδιας  του  διαγωνισμού  Επιτροπής  για  το  συνοπτικόδιαγωνισμό για προμήθεια σάκων απορριμμάτων, αρ. πρωτ. διακήρυξης  ………………………. ».Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολήςπροσφοράς. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές.2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν φάκελο που θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους με την ένδειξη : Προς το Δήμο ΚηφισιάςΔιονύσου 21 & Μυρσίνης 2 ΤΚ 145 62 Κηφισιά Αττικής, Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας και ΑξιολόγησηςΔιαγωνισμού, Προσφορά για συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό του Δήμου Κηφισιάς με αντικείμενοτην προμήθεια σάκων απορριμμάτων, αρ. πρωτ. Διακήρυξης 6948-21/2/2018».(β)έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίοπεριλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα μετις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.Σελίδα 20 από 58





(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η αντίστοιχηοικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΣτοΠαράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διατίθεται Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασίαπεριλαμβάνουν:2.4.3.1 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντεςσυμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί  στη  διαδικτυακή  πύληwww.promitheus.gov.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV) και μπορεί ναδιατεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία του Φορέα μας.Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθεοικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουντεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οισυγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  καιδικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάσητο κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ανωτέρω.Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφήυπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορώνΗ Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, τοοποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο.Η τιμή των προς προμήθεια υλικών, δίνεται σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ) ανά μονάδα είδους (kg, τεμάχιο-πακέτο)όπως αναγράφεται στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Στο τέλος αναγράφεται το συνολικό ποσόχωρίς ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ και το σύνολο της προσφοράς με ΦΠΑ.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τοντρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεταισχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξητης παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασηςπου  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  Παράρτημα  Ι  της  παρούσαςδιακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσααρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.  1  α του ν.  4412/2016 και  την παράγραφο 2.2.2 της  παρούσας,  κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τααποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατάπερίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οιοικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία  μπορούν να  επιλέξουν είτε  να  παρατείνουν  τηνπροσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρωανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασίασυνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορώνH αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω καισυγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),  2.4.2  (Χρόνος και  τρόποςυποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),2.4.4  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικώνπροσφορών),  2.4.5  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονταισυμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθείκατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1  της  παρούσαςδιακήρυξης,γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένηςπροθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Οπεριορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ'  της παρούσας (περ. γ΄ της παρ.4 του άρθρου73 του ν.  4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  τηςπαρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.Σελίδα 22 από 58





3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 3.1.1 Αποσφράγιση προσφορώνΗ αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλωντων προσφορών κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την Πέμπτη 8Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια συνεδρίασηκατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και στην  • Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» κατά την παρ. 4 άρθρου 117 του ν.4412/16. Αλλως,  η  αποσφράγιση  της  Οικονομικής  Προσφοράς  γίνεται  σε  νέα  ημερομηνία  και  ώρα  η  οποίακοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουντα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ήοικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.3.1.2 Αξιολόγηση προσφορώνΜετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω τηςαρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησής της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.Ειδικότερα :α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτώνδικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλητου οργάνου.β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα μετους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικώνπροσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορώνμε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδιαμπορεί να γίνονται και ενιαία.γ)  Οι  κατά τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά στοιχεία  των  προσφορών,  μετά τηνολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά τα οριζόμεναστο άρθρο 3.1.1. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ καιβ΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσααρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωναμε την παράγραφο 3.4 της παρούσας.δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσειπρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  τωνπροσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινούαναδόχου. Σελίδα 23 από 58





Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  ηαναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  πουπροτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερώναπό την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016.Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ τωνοικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής τουΔιαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του  αποφαινόμενουοργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο.Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης-Δικαιολογητικά κατακύρωσηςΜετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον προσφέρονταστον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόςπροθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ήαντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων τωνδικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικάστοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς καιγια την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο  Προμηθειών ΥλικώνΕξοπλισμού  Υπηρεσιών  και  Αποθηκών  του  Δήμου  Κηφισιάς  με  την  ένδειξη  :  Υπόψη  της  ΕπιτροπήςΔιενέργειας  και  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  για  προμήθεια  σάκων  απορριμμάτων,  αρ.  πρωτ.Διακήρυξης 6948-21/2/2018,  ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έως καιτην ημερομηνία που προκύπτει από τη σχετική πρόσκληση.Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  πουκατατέθηκαν.Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλετην αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρωδιαδικασίας, εάν:i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τοΤ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα τωνπαραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροικαι οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.Αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν υποβάλει  αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ήπερισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικήςεπιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. Σελίδα 24 από 58





Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από τηνΕπιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσαςαρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  τηςδιαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι η αρμόδιαεπιτροπή του διαγωνισμού,  με αιτιολογημένη εισήγησή της,  μπορεί  να προτείνει  την κατακύρωση τηςσύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη ή  μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό  στα  εκατό  και  ως  εξής:Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερηςποσότητας.  Για  κατακύρωση μέρους  της  ποσότητας  κάτω του  καθοριζόμενου ως ανωτέρω  ποσοστού,απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπήςεπικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τηςδιαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτήπροσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθεπρόσφορο μέσο. Τα έννομα αποτελέσματα της  απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της  σύμβασης επέρχονταιεφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσαςβοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσειςαναστολών επί αυτών,β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλειεπικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντόςπροθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικόέχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσαπροθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέρονταπου υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 3.4 Ενστάσεις (συμβάσεις κάτω των ορίων)Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε(5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικόφορέα.  Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζειαιτιολογημένα,  κατόπιν γνωμοδότησης της  αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωναμε τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά τηνάπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολήπαραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίοεπισυνάπτεται.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και  επιστρέφεται  με  πράξη  τηςΣελίδα 25 από 58





αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της  ένστασης   από  τηναναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο.3.5 Ματαίωση ΔιαδικασίαςΗ αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασίαανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τηςαρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σεοποιοδήποτε στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του αρμόδιου  οργάνου,  ναακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει τηνεπανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσηςΓια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τααναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τηςσχετικής  σύμβασης  και  περιεχόμενό  της  να  είναι  σύμφωνο  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  του  ν.4412/2016.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων τωνόρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση τηςσυμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματικήεγγύηση,το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτήειδικότερα ορίζει. Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτικήπαραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικήςπαραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνωεγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.  4412/2016, οι όροι  της παρούσαςδιακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασηςΚατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικόδίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  καιεργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  καιβεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχέςκαι υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.4.4 Υπεργολαβία4.4.1.  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσηςτης εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσαΣελίδα 27 από 58





αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοισυμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον,υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα αρχή κάθε  αλλαγή  των πληροφοριών αυτών,  κατά τηδιάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τονοποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικάσυμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  μευπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπήςαυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  τωντμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στηναναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 τηςπαρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπόμορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) τηςσυνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 τουάρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα τηςσύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται νααπαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 τουν. 4412/2016. 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψηςσύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καικατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλειτη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της  σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις  καταστάσεις πουαναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασίασύναψης της σύμβασης,γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων πουυπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  τουΔικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Τρόπος πληρωμής 5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής ενώτο  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των ποσοτήτων των προς παράδοσηυλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών καιδικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς καικάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τονέλεγχο και την πληρωμή. 5.1.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τοντρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων τηςαρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ΔημοσίωνΣυμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει)β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων τηςαρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγώνεπιβάλλεται (ν. 4412/2016 όπως ισχύει)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρουεισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 5.2.1. Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  πουαπορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιουοργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ήσυντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσαπροβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.  4412/2016 στην παράγραφο 6.1 καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ τηςπαρούσας διακήρυξης. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβασηβ) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίαςΣτον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση  επιβάλλεται,  με  απόφαση  τουαποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλείτον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.  4412/2016 αποκλεισμός τουΣελίδα 29 από 58





αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχριλήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεταιπρόστιμο 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 πουπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότηταςαυτών.Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ήαντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση τουαρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφοραστάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνοςφόρτωσης – παράδοσης.Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού της  προκαταβολής,  που  υπολογίζεται  από  τηνεπόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύονκάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσόπληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση τηςεγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  καταθέσει  τοαπαιτούμενο ποσό.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα ταμέλη της ένωσης.5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεωνΟ ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμειτων όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσηςυλικών), 6.4 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα(30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικούοργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικούχρόνου και όπως ακριβώς καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, το οποίο περιλαμβάνει τις τεχνικέςπροδιαγραφές της με αριθμό 1/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ΔήμουΚηφισιάς.Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται  πριν  από τη  λήξη του αρχικούσυμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωσηπου το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και  η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοιανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμηπαράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή, εάνλήξει  ο  παραταθείς  κατά τα ανωτέρω χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεταιέκπτωτος.6.1.3. Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται τμηματικά στον ανάδοχο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν απότην εκτέλεση της προμήθειας, με υποχρέωση έγκαιρης παράδοσης. Είναι δυνατό να αυξομειώνονται οιποσότητες της παραγγελίας σε σχέση με αυτές του προϋπολογισμού, χωρίς υπέρβαση του συμβατικούποσού (πρόκειται για ενδεικτικό προϋπολογισμό), σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στο χώρο υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλειστην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  ηημερομηνία προσκόμισης,  το υλικό,  η ποσότητα και  ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίαςπροσκομίστηκε.6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  πουσυγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμεναστο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής τωνυλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και οανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά και με πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 τουάρθρου 208 του ν. 4412/16.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνταιυποχρεωτικά και στους αναδόχους.Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τουςελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται γιαεπανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  ύστερα  από  αίτημα  του  αναδόχου  ή  ήαυτεπάγγελτα,  σύμφωνα με την  παρ.  5  του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθεπερίπτωση τον ανάδοχο. Σελίδα 31 από 58





Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  πουδιενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφωςεξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών απότην γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεταιστην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν.4412/16.Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τααποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.6.2.2. Τόπος και χρόνος παράδοσης  : Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλωνπαραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εκάστοτεπαραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στον ανάδοχο.Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τη δαπάνη και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τησυσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση όλων των υλικών στον προβλεπόμενο χώρο.Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Βιλτανιώτη 29, 145 64Κηφισιά.Αν  η παραλαβή των υλικών και  η  σύνταξη του  σχετικού πρωτοκόλλου δεν  πραγματοποιηθεί  από τηνεπιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβήσυντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτοσχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσίαπου παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με την  απόφαση αυτή ηαποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένουνα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  μεαπόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος καιτα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβασηχρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  πουπροβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικάπρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων τωνπροβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, μεαπόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  ναεγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σετακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για τηναντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχοςθεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεναντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξειο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.Σελίδα 32 από 58





6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσειςΟι οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τουλάχιστον πέντε (5) δείγματαπαραγωγής  του  εργοστασίου  για  το  κάθε  είδος  που  αναφέρεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  τηςπαρούσας, στο Παράρτημα Ι. Κάθε δείγμα από το κάθε είδος θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με το είδοςπου  ανήκει  και  τη  διάστασή  του,  καθώς  και  τα  στοιχεία  του  προσφέροντα.  Τα  δείγματα  θααποσταλούν/προσκομιστούν στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου το αργότερο 3 ημέρες προ της ημέρας τουδιαγωνισμού  επί  αποδείξει  (αριθμός  πρωτοκόλλου  κατάθεσης)  στη  διεύθυνση  της  αναθέτουσας  :Δημαρχείο Κηφισιάς, Διονύσου 24 και Μυρσίνης 2. ΤΚ 14562 Κηφισιά Αττική με την ένδειξη : Υπόψη τηςΕπιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού για προμήθεια σάκων απορριμμάτων. Λόγω τυχόν αποκλίσεων στις διαστάσεις αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρίας, θα γίνουν δεκτά καιδείγματα που οι διαστάσεις τους θα διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως και 3%.Επί  πλέον,  ο  προμηθευτής  που  θα  αναδειχθεί,  πριν  αρχίσει  τη  μαζική  παραγωγή  υποχρεούται  νααποστείλει/προσκομίσει στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Βιλτανιώτη 29, ΤΚ 145 64 Κηφισιά,Αττική, ολοκληρωμένα δείγματα (5 από κάθε είδος) προκειμένου να ελεγχθούν ως προς το μέγεθος, τηνποιότητα, το χρώμα, την εκτύπωση, την αναλογία τεμαχίων ανά κιλό, την αντοχή των θερμοκολλημένωνραφών, την ανθεκτικότητα σε πλήρες φορτίο απορριμμάτων (10 κιλά για το είδος Α και 15 κιλά για τα είδηΒ και Γ) (άρθρο 214 του ν. 4412/2016). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

Σελίδα 34 από 58





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου τηςΣύµβασης. Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός προϋπολογισµός & Ενδεικτικό τιµολόγιοµελέτης  αρ.  1/2018  της  ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  του  ∆ήµουΚηφισιάςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ CPV: 19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτωνκαι απορριµµάτων από πολυαιθυλένιο)∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΤ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ ΗΑυτή  η  µελέτη  συντάσσεται  για  τις  δαπάνες  προµήθειας πλαστικών  σάκωναπορριµµάτων από  παρθένο  πολυαιθυλένιο  100%  ανακυκλώσιµο, σε  τέσσερα  διαφορετικάµεγέθη  , προκειµένου  να  καλυφθούν οι  ανάγκες  της  ∆/νσης  Καθαριότητας  του  ενιαίου  ∆ήµουΚηφισιάς (∆ηµ. Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης).Η  δαπάνη  για  την  προµήθεια  προϋπολογίζεται  ενδεικτικά  στο  συνολικό  ποσό  τωνεβδοµήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  τριακοσίων  ογδόντα  επτά  ευρώ  και  εξήντα  λεπτών74.387,60€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  24%),  θα χρηµατοδοτηθεί  από πόρους του ∆ήµουΚηφισιάς  και  θα  καλυφθεί  από  το  µε  Κ.Α.  20.6699.25  κεφάλαιο  του  προϋπολογισµού  τουοικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου.Οι τιµές µονάδος των ειδών διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στιςτρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη.  Οι  τιµές  µονάδας του συµβατικού τιµολογίου θαδιατηρηθούν σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της προµήθειας και δενεπιτρέπεται καµιά αναθεώρηση, για οποιαδήποτε αιτία.Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και η παράδοση θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του∆ήµου.Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε τη διαδικασία συνοπτικούµειοδοτικού  διαγωνισµού  µε  κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον  συµφέρουσα από οικονοµικήάποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Κηφισιά, 09/01/2018 Ο συντάξας ∆ηµήτριος Ζάφτης ∆Ε Επόπτης Καθαριότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ CPV: 19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτωνκαι απορριµµάτων από πολυαιθυλένιο)∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑ/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον.Μετρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗ Μονάδος(Ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(Ευρώ)1 Μικρού µεγέθους, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων, διαστάσεων περίπου 0,65µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 0,90µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης
kg 5.170,00 2,00 10.340,00

2 Μεσαίου µεγέθους, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων, διαστάσεων περίπου 0,80µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 1,10µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης
kg 22.000,00 2,20 48.400,00

3 Μεγάλου µεγέθους, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων διαστάσεων περίπου1,20µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 1,20µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στηνΕ.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης
kg 100,00 2,50 250,00

4 Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων συλλογής περιττωµάτων σκύλων, διαστάσεων περίπου 0,23µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 0,36µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 Σάκων
τεµαχιο 200,00 5,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 59.990,00 €Φ.Π.Α. 24% 14.397,60 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 74.387,60 €Κηφισιά, 09/01/2018Ο συντάξας
∆ηµήτριος Ζάφτης ∆Ε//Επόπτης Καθαριότητας 

Κηφισιά, 09/01/2018ΕλέγχθηκεΟ Προϊστάµενος του ΤµήµατοςΟδοκαθαρισµού  Κουτσιώνης Γεώργιος ∆ΕΗλεκτρολόγων 
Κηφισιά, 09/01/2018Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της ∆/νσηςΚαθαριότητας Ανακύκλωσης &ΗλεκτροφωτισµούΣΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΤΕ Α’Σελίδα 36 από 58





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ CPV: 19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτωνκαι απορριµµάτων από πολυαιθυλένιο)∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΕ Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο    Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι ΟΆρθρο 1  ο   Για  την  προµήθεια  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  άριστη  κατάσταση  πλαστικών  σάκωναπορριµµάτων, µικρού µεγέθους, διαστάσεων περίπου 0,65µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 0,90µ. (ύψος),σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ενός κιλού (kg): δύο ευρώ                                                          (2,00 €)Άρθρο 2  ο   Για  την  προµήθεια  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  άριστη  κατάσταση  πλαστικών  σάκωναπορριµµάτων,  µεσαίου  µεγέθους,  διαστάσεων  περίπου  0,80µ.  (πλάτος-άνοιγµα) x 1,10µ.(ύψος), σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ.  της  παρούσαςµελέτης.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ενός κιλού (kg): δύο ευρώ και είκοσι  λεπτά                               (2,20 €)Άρθρο 3  ο   Για  την  προµήθεια  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  άριστη  κατάσταση  πλαστικών  σάκωναπορριµµάτων,  µεγάλου  µεγέθους,  διαστάσεων  περίπου  1,20µ.  (πλάτος-άνοιγµα) x 1,20µ.(ύψος), σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ.  της  παρούσαςµελέτης.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ενός κιλού (kg): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά                             (2,50€)Άρθρο 4  ο   Για  την  προµήθεια  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  άριστη  κατάσταση  πλαστικών  σάκωναπορριµµάτων,  ειδικών για  συλλογή περιττωµάτων  σκύλων,  διαστάσεων  περίπου  0,23µ.(πλάτος-άνοιγµα) x 0,36µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στηνΕ.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 τεµαχίων.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ενός τεµαχίου (ενός πακέτου): πέντε ευρώ                                (5,00 €)Κηφισιά, 09/01/2018Ο συντάξας∆ηµήτριος Ζάφτης ∆Ε//Επόπτης Καθαριότητας 
Κηφισιά, 09/01/2018ΕλέγχθηκεΟ Προϊστάµενος τουΤµήµατος Οδοκαθαρισµού  Κουτσιώνης Γεώργιος ∆ΕΗλεκτρολόγων 

Κηφισιά, 09/01/2018Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της ∆/νσηςΚαθαριότητας Ανακύκλωσης &ΗλεκτροφωτισµούΣΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΤΕ Α’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης αρ. 1/2018 της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου ΚηφισιάςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ CPV: 19640000-4 (Σάκοι και τσάντες αποβλήτων καιαπορριµµάτων από πολυαιθυλένιο)∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΕ Ι ∆ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)Άρθρο     1  ο   Αντικείµενο προµήθειαςΑυτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια σάκων απορριµµάτων (διαφόρων µεγεθών),για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Καθαριότητας του ενιαίου ∆ήµου Κηφισιάς (Κηφισιά, Ν.Ερυθραία, Εκάλη).Άρθρο     2  ο   Ισχύουσες διατάξεις  1.   Οι  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  για  «∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών και  Υπηρεσιών(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»2.   Οι  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας-δηµόσιολογιστικό και άλλες διατάξεις» 3.   Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν4.   Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»Άρθρο     3  ο   Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΟι προς προµήθεια πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων θα είναι επαγγελµατικής χρήσης, αρίστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων θα είναι νέου τύπου φιλικοί προς το περιβάλλον. Θα είναι κατασκευασµένοι από παρθένο πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πλήρως ανακυκλώσιµο. Κατά την παραγωγή τους θα προστεθεί ειδική χηµική ουσία που δεν επηρεάζει τις µηχανικές ιδιότητες τους αλλά προκαλεί την πλήρη βιο-αποικοδόµηση τους µέσω του οξυγόνου του αέρα, της θερµότητας, του φωτός και της µηχανικής καταπόνησης σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα µέχρι 12 µηνών από την παραλαβή τους.Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον 5 δείγµατα παραγωγής του εργοστασίου, για το κάθε είδος που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης. Κάθε δείγµα από το κάθε είδος, θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε το είδος που ανήκει, τη διάστασή και τα στοιχεία του προσφέροντα. Θα παραδοθούν 3 ηµέρες προ της ηµέρας του διαγωνισµού στο τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.Από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού τα κατωτέρω: α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/ σε ισχύ για το έτος 2018 του εργοστασίου κατασκευής, που θα κατατεθεί σε πρωτότυπη µορφή ή σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, θεωρηµένο για την ακριβή µετάφραση ή ισοδύναµο αυτού.β) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 14001/2004 σε ισχύ για το έτος 2018 του εργοστασίου κατασκευής, που θα κατατεθεί σε πρωτότυπη µορφή ή σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, θεωρηµένο για την ακριβή µετάφραση ή ισοδύναµο αυτού. γ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή ότι το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι 100 % παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλώσιµο. Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, δεν παράγει ο ίδιος την πρώτη ύλη, απαιτείται βεβαίωση ή Σελίδα 38 από 58





πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής για τα ανωτέρω.δ) Βεβαίωση του κατασκευαστή ή άλλου πιστοποιηµένου φορέα ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούνγια την κατασκευή των σάκων θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, µη τοξικά και πιστοποιηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος 18001/2008 βάση της βεβαίωσης της πρώτης ύλης του προµηθευτή για βιοδιάσπαση.Ο προµηθευτής που θα αναδειχθεί, πριν αρχίσει τη µαζική παραγωγή υποχρεούται να προσκοµίσει στην ∆ιεύθυνση Καθαριότητας ολοκληρωµένα δείγµατα, προκειµένου να ελεγχθούν ως προς το µέγεθος, την ποιότητα, το χρώµα, την εκτύπωση, την αναλογία τεµαχίων ανά κιλό, την αντοχή των θερµοκολληµένων ραφών, την ανθεκτικότητα σε πλήρες φορτίο απορριµµάτων 10 κιλά το Α είδος και15 τα είδη Β και Γ .Οι σάκοι που θα παραδοθούν θα έχουν παραχθεί εντός του 2018.Η ποσότητα θα παραδοθεί τµηµατικά καθ’ όλη την διάρκεια της συµβατικής περιόδου, ήτοι για διάστηµα οκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε µέρες (5) από την γνωστοποίηση της εκάστοτε παραγγελίας από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου στον ανάδοχο. Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε στεγασµένο χώρο έτσι ώστε το προϊόν να µην έρχεται σε επαφή µε την ηλιακή ακτινοβολία. Επειδή µπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις αναλόγως την κατασκευάστρια εταιρία, θα γίνουν δεκτές και προσφορές που οι διαστάσεις τους θα διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως και 3%Ειδικότερα, οι προς προµήθεια σάκοι απορριµµάτων θα πληρούν τα κατωτέρω χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές:Α) Πλαστικοί Σάκοι Απορριµµάτων,   µικρού   µεγέθους, διαστάσεων (  65  x  90   cm  )  : Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων διαστάσεων 65x90 cm. Οι πλευρές τους, θα έχουν πιέτες και το πλάτος θα περιορίζεται όταν οι σακούλες θα είναι διπλωµένες. Οι σάκοι θα είναι αδιαφανείς έγχρωµοι,το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι 100 % παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλώσιµο Το πάχος του πολυαιθυλενίου θα είναι από 30µm έως 45µm. Οι σάκοι θα είναι αδιαφανούς πράσινου χρώµατος .Β) Πλαστικοί Σάκοι Απορριµµάτων, µεσαίου µεγέθους, διαστάσεων   (  80x110  cm  )  : Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων διαστάσεων 80 x 110 cm. Οι πλευρές τους, θα έχουν πιέτες και το πλάτος θα περιορίζεται όταν οι σακούλες θα είναι διπλωµένες. Θα πρέπει να είναι αδιαφανείς έγχρωµοι, το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι 100 % παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλώσιµο. Το πάχος του πολυαιθυλενίου θα είναι από 35 µm -50µm. Oι σάκοι θα είναι αδιαφανούς πράσινου χρώµατος Γ) Πλαστικοί Σάκοι Απορριµµάτων διαστάσεων   (  120x120   cm  )  : Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων διαστάσεων 120x120 cm. Οι πλευρές θα έχουν πιέτες και το πλάτος θα περιορίζεται όταν οι σακούλες θα είναι διπλωµένες. Θα πρέπει να είναι αδιαφανείς και το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι 100 % παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλώσιµο. Το πάχος του πολυαιθυλενίου θα είναι από 40µm -55µm. Οι σάκοι θα είναι αδιαφανούς πράσινου χρώµατος. Οι σάκοι των ανωτέρω κατηγοριών A,Β, και Γ πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιµο και σε εφελκυσµό επειδή δέχονται και χώµατα µαζί µε τα απορρίµµατα. H κάτω πλευρά κάθε σάκου (πυθµένας), θα είναιενωµένη µε θερµοκολλητική µέθοδο υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριµµάτων. Τέλος κάθε σάκο, θα είναι τυπωµένος ο λογότυπος: «∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 2018» . Ο αναφερόµενος λογότυπος θα αναγράφεται µε τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο στην εµπρόσθια όψη- πλευρά κάθε σάκουκαι στο κέντρο αυτής µε γράµµατα µαύρου χρώµατος. Θα καταλαµβάνει δε ύψος 20 cm περίπου. Οι σάκοι θα παραδίνονται σε δέµατα των 20  κιλών µε τα αντίστοιχα κλιπς για το δέσιµο.
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∆) Πλαστικοί Σάκοι Απορριµµάτων συλλογής περιττωµάτων σκύλων, µικρού µεγέθους, διαστάσεων (36x23 cm): Οι πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων διαστάσεων 36x23 cm θα πρέπει να είναι αδιαφανείς λευκού χρώµατος, το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι 100 % παρθένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλώσιµο. Οι σάκοι θα παραδίνονται σε δέµατα των 350 τεµαχίωνκαι κατ΄ ελάχιστο πάχους 3 γραµµώνΚηφισιά, 09/01/2018Ο συντάξας
∆ηµήτριος Ζάφτης∆Ε/ /ΕπόπτηςΚαθαριότητας 

Κηφισιά, 09/01/2018ΕλέγχθηκεΟ Προϊστάµενος τουΤµήµατοςΟδοκαθαρισµού  Κουτσιώνης Γεώργιος ∆ΕΗλεκτρολόγων 
Κηφισιά, 09/01/2018Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος της ∆/νσηςΚαθαριότητας και ΑνακύκλωσηςΣΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  – Υπόδειγµα Οικονοµικής ΠροσφοράςΕ Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΣΠρος ∆ήµο Κηφισιάς – Οικονοµική ΕπιτροπήΑφού έλαβα γνώση της διακήρυξης της προµήθειας που αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 1/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ∆ήµου Κηφισιάς και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά µε τις ακόλουθες τιµές µονάδος :Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον.Μετρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗ Μονάδος(Ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(Ευρώ)1 Μικρού µεγέθους, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων, διαστάσεων περίπου 0,65µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 0,90µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης
kg 5.170,00

2 Μεσαίου µεγέθους, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων, διαστάσεων περίπου 0,80µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 1,10µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης
kg 22.000,00

3 Μεγάλου µεγέθους, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων διαστάσεων περίπου 1,20µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 1,20µ. (ύψος), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης
kg 100,00

4 Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων συλλογής περιττωµάτων σκύλων, διαστάσεων περίπου 0,23µ. (πλάτος-άνοιγµα) x 0,36µ. (ύψος), σύµφωνα µετις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης, σε συσκευασία (πακέτο) των 50 Σάκων
τεµαχιο 200,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€)Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)Ο Προσφέρων
................................Σελίδα 41 από 58





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασίαανάθεσηςΠαροχή 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: [Δήμος Κηφισιάς ]- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6149]- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2]- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τζιεράκη Βασιλική]- Τηλέφωνο: [213-2007105-06 -08-26-85]- Ηλ. ταχυδρομείο: [tzieraki@kifissia.gr]- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.kifissia.gr]_______________________________________________________________________________________Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο]- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : [Αρ. Πρωτ. 6948-21/2/2018]_______________________________________________________________________________________ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΣτοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:Πλήρης Επωνυμία: [   ]Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασηςτου οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει [   ]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :Τηλέφωνο:Ηλ. ταχυδρομείο:Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……][……][……][……]Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;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.

[ ] Ναι [] Όχι
[...............][…...............][….]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); [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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, 
α) [……]β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]γ) [……]Σελίδα 43 από 58





κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τααπαιτούμενα κριτήρια επιλογής;Εάν όχι:Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 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: 

δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; [] Ναι [] ΌχιΕάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.Εάν ναι:α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέαστην 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.
α) [……]β) [……]γ) [……]Τμήματα Απάντηση:Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. [   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΚατά 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:Ονοματεπώνυμοσυνοδευόμενο 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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii Στήριξη: Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 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; 
[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ 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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικόςφορέας (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 αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; []Ναι []ΌχιΕάν 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' εφαρμογήτου άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται νααναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  τωνπληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τιςπληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωναμε το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviiiΣτο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·2. δωροδοκίαx,xi·3. απάτηxii·4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]xviiΕάν ναι, αναφέρετεxviii: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:
α) Ημερομηνία:[   ], σημείο-(-α): [   ], λόγος(-οι):[   ]β) [……]γ) Διάρκεια 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):[……][……][……][……]xixΣε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλεςτις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; [] Ναι [] Όχι 
Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 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; Διευκρινήστε:δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣα)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……]

α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……]Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαΠληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; [] Ναι [] ΌχιΕάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ήγ) ειδική εκκαθάριση, ήδ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ήε) 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 νόμουΕάν ναι:- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:- Διευκρινίστε 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 περιστάσειςxxvii Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]-[.......................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: [] Ναι [] Όχι[.......................]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: [] Ναι [] Όχι[…...........]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……]Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι[.........…]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 σύμβασηςxxx;Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
[...................…]Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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:
[] Ναι [] Όχι
[….................]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] ΌχιΕάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……]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 
[] Ναι [] Όχι
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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; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΌσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνειότι: Α: ΚαταλληλότηταΟ 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 Απάντηση1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδαή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[…](διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΟ 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: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 στη διακήρυξη;Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
[….............................................](διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΟ 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 πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απάντηση:Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθείαπό ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστεποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
[……] [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσειςΟ 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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, 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 δωρεάνxxxiv.β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 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 Δήλώσης 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 αυτώνii 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 τουςτίτλους 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, όπωςδηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. ix Όπως 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).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/∆ΕΥ 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 καιτων 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 νοµιµοποίησηςεσόδων 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/∆ΕΥ 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 προσωπικώνεταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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.xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 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 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.xxxiiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014xxxivΥπό 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. 




