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Υλθροφορίεσ: Ξωνςταντίνοσ Ξόττοροσ
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ΔΛΑΞΘΦΩΘ
Ανοικτοφ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ
με τίτλο:

«Υποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ - Θλεκτρικά Οχιματα - Στακμοί Φόρτιςθσ του
Διμου Αγακονθςίου, Υποζργο 1»
Συνολικόσ Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ € 992.000,00 με Φ.Ρ.Α. 24%

Αρικμόσ πρωτ.: 1103/01-06-2022

● CPV: 34144900-7 «Θλεκτρικά Σχιματα»
● CPV: 34144910-0 «Θλεκτρικά Οεωφορεία»
● CPV: 31681500-8 «Χυςκευζσ Φόρτιςθσ»
● CPV: 09331200-0 «Θλιακά Φ/Β Χτοιχεία»

● Κριτιριο ανάκεςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ - τιμισ, για το ςφνολο των ειδϊν του διαγωνιςμοφ.
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΑΓΑΚΟΝΘΣΛΟΥ

Αρικμόσ Φορολογικοφ Πθτρϊου (Α.Φ.Π.)
Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ

090098820
Μεγάλο Χωριό – Αγακονιςι

Υόλθ

Αγακονιςι

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ

85003

Χϊρα

Ελλάδα

Ξωδικόσ ΡUTS

EL 421

Ψθλζφωνο
Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο (e-mail)
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

2247029009
agathon@otenet.gr
Κωνςταντίνοσ Κόττοροσ
https://agathonisi.gr/

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Σργανιςμόσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α' βακμοφ, αποτελεί μθ κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι και ανικει
ςτθ Γενικι Ξυβζρνθςθ (Ωποτομζασ ΣΨΑ).
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Ψα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
β) Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
(εφεξισ ΕΧΘΔΘΧ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
γ) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL):
www.promitheus.gov.gr του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
1.2 Στοιχεία διαδικαςίασ -Χρθματοδότθςθ
Είδοσ διαδικαςίασ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν.4412/2016.
Χρθματοδότθςθ τθσ Σφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ είναι το Ωπουργείο Εςωτερικϊν. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω Χφμβαςθ/ςεισ
βαρφνει: 1. τον Ξ.Α. 69.7132.001 για τισ Σμάδεσ Α και Β και 2. τον Ξ.Α. 697135.0001 για τθν Σμάδα Γ, και αφορά ςχετικι
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2022 του Διμου.
Θ παροφςα Χφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων και από Εκνικοφσ Υόρουσ μζςω του ΥΔΕ. Σι
πιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΥΔΕ) εξειδικεφονται με κακοριςμό των όρων του επενδυτικοφ δανείου
ςφμφωνα με το αρικ. πρωτ. 104026/26-11-2021 ζγγραφο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων που αφορά τθν υπ’ αρικμ.
3754/18/18-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Α469ΘΘ7-ΛΛ) απόφαςθ χοριγθςθσ Επενδυτικοφ Δανείου ςτο Διμο. Θ αποδοχι των όρων του
Επενδυτικοφ Δανείου ζγιναν αποδεκτοί με τθν 45/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΛΛΩ6Φ-ΛΡΡ) απόφαςθ τθσ ΣΕ του Διμου Αγακονθςίου.
Θ Χφμβαςθ περιλαμβάνει το Yποζργο 1 τθσ Υράξθσ «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ - Θλεκτρικά Σχιματα - Χτακμοί Φόρτιςθσ του
Διμου Αγακονθςίου» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Υρόγραμμα «ΑΡΨΩΡΘΧ ΨΦΛΨΧΘΧ» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με Α.Υ.
5071/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΛΟΗ46ΠΨΟ6-ΘΡΘ), του Αναπλθρωτι Ωπουργοφ Εςωτερικϊν.
Ζχει γίνει ανάλθψθ υποχρζωςθσ ΑΑΩ 84 (Αρικ. Υρωτ. 83/23.03.2022 - ΑΔΑ: 9Ο89Ω6Φ-5ΘΨ) για τον ΞΑΕ 69-7132.0001 (Σμάδεσ
Α και Β) αξίασ 902.720,00 ευρϊ και τθν ΑΑΩ 85 (Αρικ. Υρωτ. 89/23/03/2022 - ΑΔΑ: ΩΡΧΩ6Φ-ΟΠΒ) για τον ΞΑΕ 69-7135.0001
(Σμάδα Γ), αξίασ 89.280,00 ευρϊ και ζλαβαν α/α καταχϊρθςθσ: Β84 και Β85 ςτο Πθτρϊο Δεςμεφςεων/Βιβλίο Εγκρίςεων &
Εντολϊν Υλθρωμισ του Διμου.
1.3 Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
Χτο πλαίςιο του Ωποζργου 1 τθσ Υράξθσ με τίτλο «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά Σχιματα-Χτακμοί Φόρτιςθσ του
Διμου Αγακονθςίου» περιλαμβάνεται θ προμικεια των κάτωκι:
ΟΜΑΔΑ Α


Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Λεωφορείου, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15 ατόμων και επιπρόςκετα να περιλαμβάνεται μία
(1) κζςθ ΑΠΕΑ και κα χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μετακίνθςθσ των επιςκεπτϊν του Διμου.
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Ενόσ (1) Στακμοφ Φόρτιςθσ Τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW.

ΟΜΑΔΑ Β


Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οχιματοσ Καλακοφόρου – Ανυψωτικοφ, με μικτό βάροσ περίπου 5,5 τόνουσ και μικοσ
περίπου 6,0 (m). Ψο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα κα είναι καταςκευαςμζνο από υλικό υψθλισ αντοχισ για μζγιςτθ ακαμψία του
βραχίονα και μζγιςτθ αςφάλεια κατά τθν εργαςία, ενϊ κα πρζπει να διακζτει τθλεςκοπικό βραχίονα για πρόςβαςθ και
ςτα πιο δφςκολα ςθμεία, καλάκι χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 200 kg και αναλογικά χειριςτιρια χαμθλισ πίεςθσ τα οποία
κα προςφζρουν ακριβείσ κινιςεισ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Ψο Υροτεινόμενο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα κα χρθςιμοποιείται
από τθν Ωπθρεςία του Διμου, ανάλογα με τισ εκάςτοτε υποχρεϊςεισ όπωσ αυτζσ κα προγραμματίηονται για τθν
υλοποίθςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν (κοπι κλαδιϊν, θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, κλπ).



Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Ρυροςβεςτικoφ Οχιματοσ Ειδικϊν Χριςεων με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0
(m) και χωρθτικότθτα δεξαμενισ τουλάχιςτον 700 (lit). Ψο προτεινόμενο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα
χρθςιμοποιείται από τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου για κζματα πολιτικισ προςταςίασ (πυροςβζςεισ, κλπ).



Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οχιματοσ Ειδικϊν Χριςεων τφπου Pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα
τθσ καρότςασ και με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m). Ψο προτεινόμενο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ειδικϊν
Χριςεων κα χρθςιμοποιείται από τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυνεργείων (οδοφωτιςμόσ,
φδρευςθ - αποχζτευςθ, κλπ) και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ τουσ.
 Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οχιματοσ τφπου Pick up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ και
με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m). Ψο προτεινόμενο μικρό Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα
χρθςιμοποιείται από τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυνεργείων (οδοφωτιςμόσ, φδρευςθ αποχζτευςθ, κλπ) και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ τουσ.
 Τεςςάρων (4) Στακμϊν Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW.
ΟΜΑΔΑ Γ
 Μίασ (1) Υβριδικισ Μονάδασ ΑΡΕ με Φ/Β ςτακμό με χριςθ πλαιςίων υπερυψθλισ απόδοςθσ, με ςυςςωρευτζσ
ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh, ςυνδυαηόμενθ με Ωβριδικοφσ Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW.
Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του κοινοφ λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):
A/A
1
2
3
4

Ρεριγραφι
Θλεκτρικά Σχιματα
Θλεκτρικά λεωφορεία

CPV
34144900-7
34144910-0

Χυςκευζσ Φόρτιςθσ
Θλιακά Φ/Β Χτοιχεία

31681500-8
09331200-0

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ Χφμβαςθσ «Υποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά Οχιματα-Στακμοί Φόρτιςθσ του Διμου
Αγακονθςίου, Υποζργο 1» ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων ενενιντα δφο χιλιάδων ευρϊ (€992.000,00)
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ 24% και υποδιαιρείται ςτισ Σμάδεσ Α, Β & Γ. Ξάκε υποψιφιοσ Σικονομικόσ Φορζασ μπορεί
να ςυμμετάςχει ςε μία ι παραπάνω Σμάδεσ. Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α
ΣΠΑΔΑ Α: « Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο + Χτακμόσ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW », εκτιμϊμενθσ
αξίασ 270.000,00 € πλζον ΦΥΑ 24%.
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΜΧ

ΡΥ

1

ΟΜΑΔΑ Α
Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο ( χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15 ατόμων
+ 1 κζςθ ΑμΕΑ)
Χτακμόσ φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW

215.000,00 €

1

215.000,00 €

2

55.000,00 €
1
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

55.000,00 €
270.000,00 €
64.800,00 €
334.800,00 €

ΟΜΑΔΑ Β
ΣΠΑΔΑ Β: «Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ξαλακοφόρο – Ανυψωτικό + Θλεκτροκίνθτο Υυροςβεςτικό Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων +
Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ψφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ + Θλεκτροκίνθτο Τχθμα
Ψφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ + Χτακμοί Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ
ιςχφοσ 22 kW », εκτιμϊμενθσ αξίασ 458.000,00 € πλζον ΦΥΑ 24%.
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

1
2

ΟΜΑΔΑ Β
Θλεκτροκίνθτο πυροςβεςτικό όχθμα ειδικϊν χριςεων
Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΜΧ

ΡΥ

90.000,00 €
62.000,00 €

1
1

90.000,00 €
62.000,00 €
5
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επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ
Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και
ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ
Θλεκτροκίνθτο όχθμα καλακοφόρο - ανυψωτικό
Χτακμόσ φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW

3
4
5

62.000,00 €

1

224.000,00 €
1
5.000,00 €
4
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

62.000,00 €
224.000,00 €
20.000,00 €
458.000,00 €
109.920,00 €
567.920,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΠΑΔΑ Γ: «Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh ςυνδυαηόμενθ με Ωβριδικοφσ
Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW», εκτιμϊμενθσ αξίασ 72.000,00 € πλζον ΦΥΑ 24%.
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

1

Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΜΧ

ΡΥ

ΟΜΑΔΑ Γ
72.000,00 €

1
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

72.000,00 €
72.000,00 €
17.280,00 €
89.280,00 €

Ψα υπό προμικεια Σχιματα, Χτακμοί Φόρτιςθσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ κα είναι καινοφργια και κα παραδοκοφν πλιρωσ
ςυναρμολογθμζνα, με τθν άδεια κυκλοφορίασ τουσ (αφορά Σχιματα) και κακόλα ζτοιμα για χριςθ και λειτουργία.
Χτο αντικείμενο τθσ Υρομικειασ περιλαμβάνεται, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου από τον προμθκευτι, θ οποία κα
πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν παραλαβι των Σχθμάτων - Οοιποφ Εξοπλιςμοφ.
H παράδοςθ των Θλεκτροκίνθτων Σχθμάτων, Χτακμϊν Φόρτιςθσ και Οοιποφ Εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτθν ζδρα του Διμου
Αγακονθςίου, ςε χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από το Διμο και με ζξοδα του Αναδόχου.
Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ζωσ δεκατζςςερεισ (14) μινεσ.
Σ χρόνοσ υλοποίθςθσ ξεκινά από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ Χφμβαςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του Φυςικοφ και Σικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
Θ Χφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
1.4 Κεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Ξράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων
& τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37
 του ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον
προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι
απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337
 του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»
 του άρκρου 4 του π.δ.118/07 (Α’ 150) του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμό 11389/1993 (Βϋ 185) του ΩΥΕΧ
 του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων φορζων Δθμοςίου ςε Ρομαρχιακό, Ψοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»
 του ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ
Σδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ
θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ»
 του ν.3310/2005 (Α’ 30) «Πζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) «Σνομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν
Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε
με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του
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ν.4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό
φορολογικό κακεςτϊσ»
 του π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Υ.Υ.»
 τθσ υπ' αρικμό 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα “Φφκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ)” (Β’ 1781)
 τθσ αρικ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Χυμβάςεων
Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)»
 τθσ αρικ. Ξ.Ω.Α. οικ. 60967 Ε 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Ψιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων Χυμβάςεων
δυνάμει του ν.4601/2019» (Αϋ44)
 τθσ αρικ. 63446/2021 Ξ.Ω.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Ξακοριςμόσ Εκνικοφ Πορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο
πλαίςιο των Δθμοςίων Χυμβάςεων»
 τθσ αρικ. Ξ.Ω.Α. οικ.14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Υράςινεσ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ» (ΑΔΑ:
ΨΦΨΣ46ΠΨΟΦ-Χ92)
 του ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο (Γ.Ε.ΠΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Ρομοκεςίασ»
 του ν.4635/2019 (Α’ 167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ.
 του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
 του π.δ.80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
 τθσ παρ.Η του Ρ.4152/2013 (Α’ 107) «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»
 του ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν.3419/2005 (Α' 297) και
άλλεσ διατάξεισ»
 του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Ρομοκεςία τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102
και τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Σδθγίασ (ΕΕ)
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»
 του π.δ.28/2015 (Α’ 34) «Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»
 του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ»
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 1, 2, 7,
11 και 13 ζωσ 15
 του ν.2121/1993 (Α’ 25) «Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα»
 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΞ και του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ (Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων) (Ξείμενο
που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΣΧ) OJ L119
 του ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Ξανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ
Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ Χφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω
 τθσ με αρικ. πρωτ. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΚ946ΠΨΟ6-ΚΡ3) Υρόςκλθςθσ του Ωπουργείου Εςωτερικϊν με τίτλο
«Δράςεισ Hλεκτροκίνθςθσ ςτουσ Διμουσ».
 Ψθν από 18/02/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΨΩΟΓ-Ξ5Ρ) Υρογραμματικι Χφμβαςθ μεταξφ του Διμου Αγακονθςίου και του Διμου Οζρου
με αντικείμενο: Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζργων των προςκλιςεων ΑΨ08 και ΑΨ12 του προγράμματοσ ‘’ΑΡΨΩΡΘΧ ΨΦΛΨΧΘΧ.
 τθσ με 5071/22.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΛΟΗ46ΠΨΟ6-ΘΡΘ), Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά
οχιματα-Χτακμοί φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου» του Αναπλθρωτι Ωπ. Εςωτερικϊν.
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 τθσ με αρικμό 45/2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΑΛΛΩ6Φ-ΛΡΡ) απόφαςθσ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αγακονθςίου: «Οιψθ
απόφαςθσ περί αποδοχισ όρων και προχποκζςεων για τθ λιψθ επενδυτικοφ τοκοχρεολυτικοφ δανείου από το Ψαμείο
Υαρακατακθκϊν και Δανείων, ςυνολικοφ ποςοφ 998.200,00 €, το οποίο εντάςςεται ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό Υρόγραμμα
«ΑΡΨΩΡΘΧ ΨΦΛΨΧΘΧ», ςτθν Υρόςκλθςθ 12: «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ ςτουσ Διμουσ», για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
«Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ - Θλεκτρικά Σχιματα - Χτακμοί Φόρτιςθσ Διμου Αγακονθςίου» για τθν υλοποίθςθ τθσ
5071/22.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΛΟΗ46ΠΨΟ6-ΘΡΘ), Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά οχιματαΧτακμοί φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου» του Αναπλθρωτι Ωπ. Εςωτερικϊν.
 του με αρικ. πρωτ. 584/2022 Υρωτογενοφσ Αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ με ΑΔΑΠ
22REQ0102532112022-03-22.
 τν ανάλθψθ υποχρζωςθσ ΑΑΩ 84 (Αρικ. Υρωτ. 83/23.03.2022 - ΑΔΑ: 9Ο89Ω6Φ-5ΘΨ) για τον ΞΑΕ 69-7132.0001 (Σμάδεσ Α
και Β) αξίασ 902.720,00 ευρϊ και τθν ΑΑΩ 85 (Αρικ. Υρωτ. 89/23/03/2022 - ΑΔΑ: ΩΡΧΩ6Φ-ΟΠΒ) για τον ΞΑΕ 69-7135.0001
(Σμάδα Γ), αξίασ 89.280,00 ευρϊ και ζλαβαν α/α καταχϊρθςθσ: Β84 και Β85 ςτο Πθτρϊο Δεςμεφςεων/Βιβλίο Εγκρίςεων &
Εντολϊν Υλθρωμισ του Διμου.
 τθσ με αρικ. πρωτ. 15372/08-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΦΠΣΦ1Λ-ΨΕΡ) απόφαςθσ του Χυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Αιγαίου για τθν ζγκριςθ Υρομικειασ Θλεκτροκίνθτων Σχθμάτων από το πρόγραμμα «ΑΡΨΩΡΘΧ ΨΦΛΨΧΘΧ».
 τθσ πράξθσ με αρικμό 28/2022 τθσ Ωπθρεςίασ του Ρομοφ Δωδεκάνθςου του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου, ςφμφωνα με τθν οποία
δεν κωλφεται θ υπογραφι του ςχεδίου τθσ Δανειακισ Χφμβαςθσ μεταξφ του Διμου και του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και
Δανείων ποςοφ 998.200 ευρϊ.


1.5

τθσ Απόφαςθσ με αρικμό 14/2022 (ΑΔΑ: ΩΩ7ΩΩ6Φ-6ΠΩ) τθσ ΣΕ του Διμου: Ζγκριςθ τθσ διενζργειασ Ανοικτοφ Διεκνοφσ
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, ζγκριςθ των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν και κακοριςμόσ των όρων τθσ Διακιρυξθσ για τθν
εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με τίτλο: «Υρομικεια Θλεκτρικϊν Σχθμάτων Διμου Αγακονθςίου, Ωποζργο 1».
Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 08/07/2022 και ϊρα 15.00 μμ. Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με
χριςθ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ) Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ
(Διαδικτυακι Υφλθ www.promitheus.gov.gr).
1.6

Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 30/05/2022 ςτθν Ωπθρεςία
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αρικμό αναφοράσ 2022-081292
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ Υροκιρυξθ (ΑΔΑΠ:22PROC010668827) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό
Θλεκτρονικό Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ). Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ
και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΧΘΔΘΧ http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
Χφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ζλαβε Χυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 162109
Υερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον ελλθνικό τφπο, με θμερομθνία αποςτολισ 01/06/2022, ςφμφωνα
με το άρκρο 66 του Ρ.4412/2016: (α) ςτισ θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ «ΦΣΔΛΑΞΘ» και «ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΞΘ» και (β) ςτθν
εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα «ΨΣ ΒΘΠΑ ΨΘΧ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ».
Υερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του
Ρ.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ) τθν 01/06/2022 με
ΑΔΑ: ………. και ΑΔΑΠ: ……….
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) http://www.
agathonisi.gr/ ςτθ διαδρομι: Ενθμζρωςθ > Υροκθρφξεισ.
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων (αρχικϊν και τυχόν επαναλθπτικϊν) ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο.
1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Σι Σικονομικοί Φορείσ δεςμεφονται ότι: α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ,
εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ
Α του ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα
μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ πλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.

θ με αρ. 2022-081292 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ (ΑΔΑΠ 22PROC010668827), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

2.

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
- ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ I).
- ΕΛΔΛΞΘ ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ II).
- ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΕΡΛΑΛΣ ΖΓΓΦΑΦΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ *ΕΕΕΧ+ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ III).
- ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IV).
- ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΣΟΩΡ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V).
- ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI).
- ΩΥΕΩΚΩΡΕΧ ΔΘΟΩΧΕΛΧ ΥΣΩ ΥΦΣΧΞΣΠΛΗΣΡΨΑΛ ΩΧ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛΛ).
- ΦΘΨΦΑ ΑΞΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛΛI).

3.

Oι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ
πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Ραροχι διευκρινίςεων
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο εννιά (9) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ Χφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ
Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr).
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν- διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
Σικονομικοφσ Φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ
και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα
ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο δεν εξετάηονται.
Θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι Σικονομικοί
Φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον Σικονομικό Φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν
παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Ψροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο)
δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό» και ςτο ΞΘΠΔΘΧ.
2.1.4 Γλϊςςα
Ψα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ψυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου
αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Ψα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ, είτε
από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ
ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ
τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν
να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα,
χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν.4364/2016 (Αϋ 13), που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων
με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Σικονομικό Φορζα.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των Σικονομικϊν Φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω
παραγράφου.
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του Σικονομικοφ Φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν
περίπτωςθ Ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε
περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ Διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ Χφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου
Υαρακατακθκϊν και Δανείων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά
τουσ.
2.1.6 Ρροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Υροςφζρων ι ωσ Ρόμιμοσ
Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά
δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο
πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων
ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ
που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.
2.2

Δικαίωμα ςυμμετοχισ - Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ ενϊςεων Σικονομικϊν Φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια Χφμβαςθ καλφπτεται από τα
Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6, 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ,
κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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Χτο βακμό που καλφπτονται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6, 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Υροςαρτιματοσ I τθσ ΧΔΧ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
Σικονομικοφσ Φορείσ τθσ Ζνωςθσ.
2. Σικονομικόσ Φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ Ζνωςθσ. Σι Ενϊςεισ Σικονομικϊν Φορζων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ Ενϊςεισ Σικονομικϊν Φορζων να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ Χφμβαςθ.
Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ
Σικονομικοφσ Φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ ΦΥΑ, ωσ
εξισ:
Ομάδα Α : πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια ευρϊ (€5.400,00).
Ομάδα Β : εννζα χιλιάδεσ εκατόν εξιντα ευρϊ (€9.160,00).
Ομάδα Γ : χίλια τετρακόςια ςαράντα ευρϊ (€1.440,00).
Χτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Σικονομικϊν Φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των Σικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ
του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ
προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται ςε κλειςτό φάκελο
με ευκφνθ του Σικονομικοφ Φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των Υροςφορϊν που ορίηεται
ςτθν παρ.3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του
άρκρου 72 του ν.4412/2016.
2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,
β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ.46 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν.4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το
κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ.3, 4
και 5 του άρκρου 103 του ν.4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό Ανάδοχο, αν, κατά
τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΧ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν από
τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ (διαγωνιςμό) Σικονομικόσ Φορζασ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν
πρόκειται για Ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του
Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και
τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Υοινικοφ Ξϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Χφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν
παρ.1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L192 τθσ 31.7.2003, ς.54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του Σικονομικοφ
Φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.2-4
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(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ.2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ.2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό
τομζα) του Υοινικοφ Ξϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ)
θσ
2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5 Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του
ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των
άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.2-4 (δωροδοκία
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ),
386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Υοινικοφ Ξϊδικα και των άρκρων
155 επ. του Εκνικοφ Ψελωνειακοφ Ξϊδικα (ν.2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23
(διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΥΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν.4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα
θσ
άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 15 Παρτίου 2017 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου και για
τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του
Υοινικοφ Ξϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο
άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 20θσ Παΐου 2015, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και
του Χυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΞ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του
ν.4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ
του Χυμβουλίου (ΕΕ L101 τθσ 15.4.2011, ς.1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Υοινικοφ Ξϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Σ Σικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
-

ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Ξ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.

-

ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Χφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, κακϊσ και
τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και
εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.

-

ςτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.

-

ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α’ ζωσ ςτ’ θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2 Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι
β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο Σικονομικόσ Φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Σι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ.2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ
ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο Σικονομικόσ Φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του
δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
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2.2.3.3 Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο Σικονομικόσ Φορζασ δεν αποκλείεται όταν ο αποκλειςμόσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.3.2 κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο Σικονομικόσ Φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.2 του άρκρου 73 ν.4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, Σικονομικόσ Φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016 περί αρχϊν που
εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν Σικονομικό Φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ
Χφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν
ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Σικονομικόσ Φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ Σικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του Σικονομικοφ Φορζα κατά τθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Χφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν.4412/2016, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ Χφμβαςθσ, προθγοφμενθσ Χφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ Χφμβαςθσ παραχϊρθςθσ
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ Χφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου
2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ ι να
παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
κ) εάν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α’ ζωσ κ’ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.
2.2.3.5 Σνομαςτικοποίθςθ Πετοχϊν – Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα.
2.2.3.6 Σ Σικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ Χφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία,
ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7 Σικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4,
εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για
να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ).
Για τον ςκοπό αυτόν, ο Σικονομικόσ Φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για
ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και
οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι
παραπτωμάτων. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα
και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ.
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω Σικονομικόσ Φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ. Αν τα
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον Σικονομικό Φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ Φορζασ που
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ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ Χφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ.8 και 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
2.2.3.9 Σικονομικόσ Φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
Χφμβαςθσ.
Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Σι Σικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ απαιτείται για τθ ςυμμετοχι τουσ :
Στισ Ομάδεσ Α & Β - Ρα αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο
(Θλεκτροκίνθςθ ι /και εμπορία ι /και προμικεια αυτοκινιτων).
Στθν Ομάδα Γ - Ρα αςκοφν ςυναφι δραςτθριότθτα με τθν παροχι ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ι/ και τθν εγκατάςταςθ και
λειτουργία Χτακμϊν Υαραγωγισ από Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ (ΑΥΕ).
Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι
ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ
Σικονομικϊν Φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που
προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα Σικονομικοί Φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Τςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ, οι
Σικονομικοί Φορείσ απαιτείται να διακζτουν για τθν κάκε Σμάδα ξεχωριςτά για τθν οποία υποβάλλουν προςφορά τα κάτωκι:
1. Μζςο Ετιςιο Γενικό Κφκλο Εργαςιϊν, όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα των τριϊν (3) τελευταίων δθμοςιευμζνων
Σικονομικϊν Ξαταςτάςεων, τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του Ψμιματοσ/Ψμθμάτων τθσ
Χφμβαςθσ, για το οποίο/οποία ςυμμετζχει ο εκάςτοτε Σικονομικόσ Φορζασ, άνευ ΦΥΑ. Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ γενικόσ
κφκλοσ εργαςιϊν, για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το 100%
του προχπολογιςμοφ του Ψμιματοσ/Ψμθμάτων τθσ Χφμβαςθσ, για το οποίο/οποία ςυμμετζχει, άνευ ΦΥΑ.
2. Βεβαίωςθ Τραπεηικοφ Λδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτά τουσ φψουσ 50% επί τθσ προςυπολογιηόμενθσ αξίασ του
Ψμιματοσ/Ψμθμάτων τθσ Χφμβαςθσ, για το οποίο/οποία ςυμμετζχει ο εκάςτοτε Σικονομικόσ Φορζασ, άνευ ΦΥΑ.
Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιρειϊν θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από ζνα
ι περιςςότερα μζλθ τθσ.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ, οι οικονομικοί
φορείσ απαιτείται να διακζτουν:
Για τθν ΟΜΑΔΑ Α: προμικεια ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οεωφορείου + ενόσ (1) Χτακμοφ Φόρτιςθσ Ψφπου DC ελάχιςτθσ
ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW
i) Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ζργα Θλεκτροκίνθςθσ:
Ψο παραπάνω τεκμθριϊνεται εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021) και μζχρι τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, ζχει υλοποιιςει :
-

Χφμβαςθ Υρομικειασ για τουλάχιςτον ζνα (1) Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο (Ξατθγορίασ Π3) με ιςχφ κινθτιρα > 100 kW.

-

Χφμβαςθ Υρομικειασ για τουλάχιςτον ζνα (1) Χτακμό Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW

ii) Ζνα (1) Project Manager, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε διαχείριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ διευκρινίηεται ότι οι παραπάνω απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ
αρκεί να ικανοποιοφνται από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι ακροιςτικά από τα μζλθ αυτισ.
Για τθν ΟΜΑΔΑ B: προμικεια ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Σχιματοσ Ξαλακοφόρου Ανυψωτικοφ + προμικεια ενόσ (1)
Θλεκτροκίνθτου πυροςβεςτικοφ Σχιματοσ ειδικϊν χριςεων + ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Σχιματοσ τφπου pick-up με κλειςτό,
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ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ + ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Σχιματοσ τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα
και περίφραξθ + τεςςάρων (4) Χτακμϊν Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW
i) Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ζργα Θλεκτροκίνθςθσ:
Ψο παραπάνω τεκμθριϊνεται εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021) και μζχρι τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, ζχει υλοποιιςει:
-

Χφμβαςθ ι ςυμβάςεισ Υρομικειασ για τουλάχιςτον δφο (2) Θλεκτροκίνθτα Σχιματα ειδικϊν χριςεων (Ξατθγορίασ Ρ).

-

Χφμβαςθ Υρομικειασ για τουλάχιςτον ζνα (1) Χτακμό Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW

ii) Ζνα (1) Project Manager, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε διαχείριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ διευκρινίηεται ότι οι παραπάνω απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ
αρκεί να ικανοποιοφνται από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι ακροιςτικά από τα μζλθ αυτισ.
Για τθν ΟΜΑΔΑ Γ: προμικεια μίασ (1) Ωβριδικισ Πονάδασ ΑΥΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh
ςυνδυαηόμενθ με Ωβριδικοφσ Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW
i) Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ζργα Θλεκτροκίνθςθσ:
Ψο παραπάνω τεκμθριϊνεται εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021) και μζχρι τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, ζχει υλοποιιςει Χφμβαςθ ι ςυμβάςεισ Υρομικειασ και εγκατάςταςθσ για
τουλάχιςτον τρία (3) Φ/Β ζργα με net metering πάνω από 30 kW ανά ζργο.
ii) Ζνα (1) Project Manager, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε διαχείριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ διευκρινίηεται ότι οι παραπάνω απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ
αρκεί να ικανοποιοφνται από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι ακροιςτικά από τα μζλθ αυτισ.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Σι Σικονομικοί Φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν εν ιςχφ :
Για τισ Ομάδεσ Α & Β - ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 ι
ιςοδφναμο και ISO 50001:2018 ι ιςοδφναμο τα οποία να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο 82
του ν.4412/2016 και για αντικείμενο ςυναφζσ με τθν Εμπορία/Υρομικεια/Χυντιρθςθ θλεκτρικϊν Σχθμάτων & με τθν
Εμπορία/Υρομικεια/Εγκατάςταςθ/Χυντιρθςθ Χτακμϊν Φόρτιςθσ θλεκτρικϊν Σχθμάτων .
Για τθν Ομάδα Γ - ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο και ISO 50001:2018
ι ιςοδφναμο τα οποία να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο 82 του ν.4412/2016 και για
αντικείμενο ςυναφζσ με Εμπορία/Υρομικεια/Εγκατάςταςθ/Χυντιρθςθ Φ/Β μονάδων & Ανάπτυξθ/Εμπορία εφαρμογϊν
λογιςμικοφ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ
Σργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για
ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ Σικονομικόσ Φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να
αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι ο Σικονομικόσ Φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιρειϊν θ απαίτθςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ.
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων- Υπεργολαβία
2.2.8.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Σι Σικονομικοί Φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι
κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά
προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016 ι με
τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι Σικονομικοί Φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Τταν οι Σικονομικοί Φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν
απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω Σικονομικοί Φορείσ και αυτοί ςτουσ
οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ.
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι Ενϊςεισ Σικονομικϊν Φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν
Ζνωςθ ι άλλων φορζων.
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Θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει αν οι Φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο Σικονομικόσ Φορζασ,
πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Σ
Σικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν Φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ
δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον Σικονομικό Φορζα μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ. Σ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται
να αντικαταςτακεί εκ νζου.
2.2.8.2 Υπεργολαβία
Σ Σικονομικόσ Φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ Χφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Χτθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν
προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Χφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Σ Σικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των Σικονομικϊν Φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΧ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ
διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ.3 του άρκρου 105 του ν.4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ
παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ.
Χτθν περίπτωςθ που o Σικονομικόσ Φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Χφμβαςθσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
Χφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο,
οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΧ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ
πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν Ανακζτουςα Αρχι.
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ Σικονομικοί Φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ
παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ.1
και 3 του ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Υαράρτθμα ΛΛΛ, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ με τισ ςυνζπειεσ του ν.1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςφζροντεσ Σικονομικοφσ Φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υαραρτιματοσ Λ.
Ψο ΕΕΕΧ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται
προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΧ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ Υροςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΧ, ο Σικονομικόσ Φορζασ
αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ
νζου με επίκαιρο ΕΕΕΧ.
Σ Σικονομικόσ Φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΧ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ
διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.
Ξατά τθν υποβολι του ΕΕΕΧ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά
περίπτωςθ εκπροςϊπου του Σικονομικοφ Φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του Σικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να
εκπροςωπεί τον Σικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ.
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων το ΕΕΕΧ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ. Χτο ΕΕΕΧ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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Σ Σικονομικόσ Φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΧ, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ
που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν.4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και
τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του.
Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ Σικονομικοφ Φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με
άλλουσ Σικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ
τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παρ.10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β
του άρκρου 44 του ν.3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ.γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.
Τςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ.2
του άρκρου 73 του ν.4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον
ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο Σικονομικόσ Φορζασ δεν υποχρεοφται να
απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ με το οποίο ερωτάται εάν ο Σικονομικόσ Φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ
υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ
παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του
παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό Ανάδοχο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σι Σικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ
Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ
ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ
για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ
δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Σι Σικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που ζχει ανακζςει τθ
Χφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Ψα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.4.2.5 και 3.2 τθσ
παροφςασ.
Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β.1 Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ Σικονομικοί Φορείσ
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ - μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι
όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. β τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ. Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ
ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ.
β τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν.4412/2016.
Ειδικότερα οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω Σικονομικοφ Φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1.
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β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που
να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Λδίωσ οι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
I. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) αποδεικτικό
ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.
II. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΞΑ.
III. Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ
ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Λδίωσ οι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
I. Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΛΞΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ
λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΥΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό
μεταβολϊν.
II. Υιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με
απόφαςθ των εταίρων.
III. Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτάσ τουσ.
Υροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα
ςωματεία από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31-12-2019 από το
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Π.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Σικονομικοφ Φορζα ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Σικονομικοφ Φορζα περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ
κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
B.2 Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ
εγκατάςταςθσ. Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ
του ν.4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ Χφμβαςθσ.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία
υπθρεςία του Γ.Ε.Π.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι
Ανακζτουςεσ Αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Σργανιςμοφ
Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ
για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο
ιςχφοσ.
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παρ.2.2.5 οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν:
α) Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (ιςολογιςμοί) των τριϊν τελευταίων
οικονομικϊν χριςεων για Α.Ε. και λοιπζσ εταιρείεσ που ςυντάςςουν και δθμοςιεφουν ιςολογιςμοφσ, νομοτφπωσ
υπογεγραμμζνεσ και δθμοςιευμζνεσ. Για τισ λοιπζσ μορφζσ Σικονομικϊν Φορζων υπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/1986 περί του
ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν θμερομθνία ςφςταςθσ
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του οικονομικοφ φορζσ ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων τουσ οποία βεβαιϊνεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο και τον λογιςτι
τθσ εταιρείασ.
β) Βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του Υροςφζροντα φψουσ 50% επί του προχπολογιςμοφ
τθσ Υρομικειασ χωρίσ ΦΥΑ. Θ πιςτολθπτικι κα αναφζρει τον Σικονομικό Φορζα για τον οποίο εκδίδεται και ςε περίπτωςθ
Ζνωςθσ ι δάνειασ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, ο Σικονομικόσ Φορζασ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ
βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ κα δεςμεφεται εγγράφωσ ότι κα τθν παρζχει ςτον προςφζροντα.
Εάν ο Σικονομικόσ Φορζασ για βάςιμο λόγο δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 για κάκε Σμάδα ςτθν οποία οι
Σικονομικοί Φορείσ ςυμμετζχουν με τθν προςφορά τουσ κα πρζπει να προςκομίηουν:


Χφμβαςθ ι ςυμβάςεισ με δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα.



Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ.



Βιογραφικό ςθμείωμα του Project Manager, το οποίο κα ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ εμπειρίασ του εργοδότθ.

Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τα πρότυπα τθσ παραγράφου 2.2.7 οι Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν:
Για τισ Ομάδεσ Α & Β εν ιςχφ πιςτοποιθτικά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 39001:2012 ι
ιςοδφναμο, ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο και ISO 50001:2018 ι ιςοδφναμο τα οποία να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ
φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο 82, του ν.4412/16.
Για τθν Ομάδα Γ εν ιςχφ πιςτοποιθτικά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, ISO 45001:2018 ι
ιςοδφναμο και ISO 50001:2018 ι ιςοδφναμο τα οποία να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο
82, του ν.4412/16.
Β.6 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο Σικονομικόσ Φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και
εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ Σικονομικοφσ Φορείσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ο Σικονομικόσ Φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και
υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΠΘ, προςκομίηει ςχετικό
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του,
ii) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του
ΓΕΠΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα κλπ, ανάλογα
με τθ νομικι μορφι του Σικονομικοφ Φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Χε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν
που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ - πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου
διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Τςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον
ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του Σικονομικοφ Φορζα.
Σι αλλοδαποί Σικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά
ζγγραφα και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα
ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του Σικονομικοφ Φορζα.
Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του Σικονομικοφ Φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ
των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7 Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
Ανακζτουςεσ Αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
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Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω Σικονομικϊν Φορζων
ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται
από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι Σικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο
κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ.i, ii και iii τθσ περ. β.
Β.8 Σι Ενϊςεισ Σικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε Σικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ.2 του ν.4412/2016.
Β.9 Χτθν περίπτωςθ που Σικονομικόσ Φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ
προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ),
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ Σικονομικόσ Φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ
ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ. Θ ςχετικι
αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι
για τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ. Σ
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ
και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ Χφμβαςθ. Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ
διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν
εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ.
Β.10 Χτθν περίπτωςθ που ο Σικονομικόσ Φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, ςτισ
ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ
Χφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι
αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Β.11 Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: α. οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον
ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β. οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία
εκτιμάται βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ και των κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω
ςτουσ πίνακεσ κριτθρίων βακμολόγθςθσ. Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και κατάρτιςθσ τελικισ βακμολογίασ των προςφορϊν
των υποψθφίων Αναδόχων περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω.
Α) Τεχνικι Αξιολόγθςθ
 Ξριτιρια Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν- Υοιότθτασ (βαρφτθτα 50%).
 Ξριτιρια Ψεχνικισ Ωποςτιριξθσ- Ξάλυψθσ (βαρφτθτα 50%).
Β) Οικονομικι Ρροςφορά
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
2.3.2.1 Βακμολόγθςθ κριτθρίων Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι
οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του
ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Θ τεχνικι αρτιότθτα τθσ πρόταςθσ αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι όχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο επόμενο
ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ. Τςοι υποψιφιοι δεν ςυγκεντρϊςουν ςε οποιοδιποτε από τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογία
τουλάχιςτον 100 δεν ςυνεχίηεται θ εξζταςθ του υπολοίπου τθσ «ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ» τουσ και δεν γίνονται δεκτοί. Ξάκε
κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων τεχνικισ
αξιολόγθςθσ πραγματοποιείται ανά τφπο Σχιματοσ / μθχανιματοσ / Οοιποφ Εξοπλιςμοφ. Χε περίπτωςθ που μία Σμάδα
απαρτίηεται από δφο (2) ι και παραπάνω διαφορετικοφσ τφπουσ Σχθμάτων / μθχανθμάτων / Οοιποφ Εξοπλιςμοφ τότε θ τελικι
βακμολόγθςθ των κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ προκφπτει από το άκροιςμα των επιμζρουσ βακμολογιϊν των εκάςτοτε
τφπων Σχθμάτων / μθχανθμάτων / Οοιποφ Εξοπλιςμοφ που εμπεριζχονται ςτθν εν λόγω ομάδα.
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Ψα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.3.1 περιγράφονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:
ΟΜΑΔΑ Α
Θλεκτροκίνθτο Λεωφορείο ( χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15 ατόμων + 1 κζςθ ΑμΕΑ)
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΒΑΚΜΟΣ
ΚΛΤΘΛΑ
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)

Α/Α
(Τ)
1

Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

(Min: 100 - Max:
150)

(%)

…

50

ΤΕΛΛΚΟΣ
ΒΑΚΜΟΣ
(Βακμόσ
Κριτθρίου *
Συντ.
Βαρφτθτασ)

Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Θλεκτροκίνθτο Λεωφορείο (χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15
ατόμων + 1 κζςθ ΑμΕΑ)
Αυτονομία Ξίνθςθσ
…
25
Ψ1
Βακμόσ υπερκάλυψθσ των απαιτοφμενων ςυςτθμάτων
…
25
Ψ2
βοθκθτικισ πζδθςθσ και ευςτάκειασ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Αναλογικά κα βακμολογθκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ. Απαιτιςεισ Βακμολογίασ:
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν αυτονομία κίνθςθσ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
Ψουλάχιςτον 160 km : 100 βακμοί
Από 200 km και άνω: 150 βακμοί
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τα ςυςτιματα βοθκθτικισ πζδθςθσ και ευςτάκειασ κα βακμολογθκεί
αναλόγωσ:
Υροςφορά του αναγραφόμενου εξοπλιςμοφ βοθκθτικισ πζδθςθσ και ευςτάκειασ βάςθ του πίνακα ςυμμόρφωςθσ : 100
βακμοί
≥ πζντε (5) προςφερόμενων ςυςτθμάτων βοθκθτικισ πζδθςθσ και ευςτάκειασ: 150 βακμοί
Κριτιρια Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
Α/Α
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
(Τ)
(Min: 100 - Max: 150)
(%)
Συντ. Βαρφτθτασ)
Αξιολόγθςθ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Θλεκτροκίνθτο Λεωφορείο (χωρθτικότθτασ
τουλάχιςτον 15 ατόμων + 1 κζςθ ΑμΕΑ)
Ψ3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
…
20
Ψ4 Χρόνοσ παράδοςθσ
…
30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ

…

50

B3 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150 , και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλισ λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100 , και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά.

Στακμόσ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
(Τ)
(Β) (Min: 100 - Max:
Α/Α
150)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Ροιότθτασ
…
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ1 Υροςταςία από θλεκτρικι διαρροι
…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(%)
50

ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
Συντ. Βαρφτθτασ)

25
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Ψ2

Σκόνθ ενδείξεων τφπου LCD
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ

…
…

25
50

Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν προςταςία από θλεκτρικι διαρροι κα βακμολογθκεί αναλόγωσ: Φζρει
προςταςία από τυχόν θλεκτρικι διαρροι : 100 βακμοί - Φζρει προςταςία από τυχόν θλεκτρικι διαρροι με ταυτόχρονθ φπαρξθ
ρελζ τφπου Β : 150 βακμοί
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν φπαρξθ οκόνθσ ενδείξεων τφπου LCD κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
Σκόνθ ενδείξεων τφπου LCD : 100 βακμοί
Σκόνθ ενδείξεων τφπου LCD αφισ : 150 βακμοί
Κριτιρια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
(Τ)
(Β) (Min: 100 - Max:
(Βακμόσ Κριτθρίου * Συντ.
Α/Α
ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%)
150)
Βαρφτθτασ)
Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ &
…
50
Κάλυψθσ
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
…
20
Ψ4 Χρόνοσ παράδοςθσ
…
30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Β3 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150 , και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλι λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά
ΟΜΑΔΑ Β
Θλεκτροκίνθτο όχθμα καλακοφόρο-ανυψωτικό
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΞΦΛΨΘΦΛΑ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
Α/Α
(Min: 100 - Max:
(Βακμόσ Κριτθρίου *
(%)
(Ψ)
150)
Συντ. Βαρφτθτασ)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ
…
50
1
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Θλεκτροκίνθτο όχθμα καλακοφόρο-ανυψωτικό

Ψ1
Ψ2

Πζγιςτο φψοσ εργαςίασ

…

25

Πζγιςτο μικοσ οριηόντιασ εργαςίασ

…

25

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ

…

50

ΒΑΚΠΣΟΣΓΘΧΘ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Αναλογικά κα βακμολογθκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ. Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β 1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με το μζγιςτο φψοσ εργαςίασ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
Ψουλάχιςτον 15 m : 100 βακμοί
Από 16 m και άνω: 150 βακμοί
Β 2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με το μζγιςτο μικοσ οριηόντιασ εργαςίασ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
Ψουλάχιςτον 5 m : 100 βακμοί
Από 6 m και άνω: 150 βακμοί
Κριτιρια Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
ΚΛΤΘΛΑ
(Β) (Min: 100 - Max:
Α/Α
(Τ)
150)
Αξιολόγθςθ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ
…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(%)
50

ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
Συντ. Βαρφτθτασ)

Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Θλεκτροκίνθτο όχθμα καλακοφόρο-ανυψωτικό
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Ψ3

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

…

20

Ψ4

Χρόνοσ παράδοςθσ

…

30

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ

…

50

Β3 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150, και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλισ λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά.
Θλεκτροκίνθτο πυροςβεςτικό όχθμα ειδικϊν χριςεων
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
ΚΛΤΘΛΑ
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
Α/Α
(Τ)
(Min: 100 - Max:
(%)
Συντ. Βαρφτθτασ)
150)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Ροιότθτασ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ1 Ενεργειακι Ξατανάλωςθ (Wh/km)
…
10
Ψ2 Εμπειρία καταςκευαςτι
…
20
Ψ3 Ξίνθςθ ςε δρόμο με κλιςθ
…
20
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Αναλογικά κα βακμολογθκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ. Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν Ενεργειακι κατανάλωςθ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Χαμθλότερθ ι ίςθ με 250 Wh/km
150 βακμοί : Ζωσ 188 Wh/km
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν εμπειρία καταςκευαςτι κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Ρα ζχει διακζςει τθν τελευταία πενταετία, ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ τουλάχιςτον διακόςια (200) Σχιματα
150 βακμοί : Ρα ζχει διακζςει τθν τελευταία πενταετία, ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ, από τετρακόςια (400) Σχιματα και άνω
Β3 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου για τθν ικανότθτα του Σχιματοσ να κινθκεί ςε δρόμο με κλίςθ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Ξλίςθ ζωσ και 15%
150 βακμοί : Ξλίςθ από 20% και άνω
Κριτιρια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ(Βακμόσ
(Τ)
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Κριτθρίου * Συντ.
Α/Α
(Min: 100 - Max:
(%)
Βαρφτθτασ)
150)
Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ-Κάλυψθσ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ4 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
…
20
Ψ5 Χρόνοσ παράδοςθσ
…
30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150, και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλι λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β5 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά.
Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΚΛΤΘΛΑ
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
Α/Α
(Τ)
(Min: 100 - Max:
(%)
150)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Ροιότθτασ
…
50

ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
Συντ. Βαρφτθτασ)
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Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ1 Ενεργειακι Ξατανάλωςθ (Wh/km)
…
10
Ψ2 Εμπειρία καταςκευαςτι
…
20
Ψ3 Ξίνθςθ ςε δρόμο με κλιςθ
…
20
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Αναλογικά κα βακμολογθκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ. Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν Ενεργειακι κατανάλωςθ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Χαμθλότερθ ι ίςθ με 250 Wh/km
150 βακμοί : Ζωσ 188 Wh/km
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν εμπειρία καταςκευαςτι κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Ρα ζχει διακζςει τθν τελευταία πενταετία, ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ τουλάχιςτον διακόςια (200) Σχιματα
150 βακμοί : Ρα ζχει διακζςει τθν τελευταία πενταετία, ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ, από τετρακόςια (400) Σχιματα και άνω
Β3 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου για τθν ικανότθτα του Σχιματοσ να κινθκεί ςε δρόμο με κλίςθ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Ξλίςθ ζωσ και 15%
150 βακμοί : Ξλίςθ από 20% και άνω
Κριτιρια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ(Βακμόσ
(Τ)
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Κριτθρίου * Συντ.
Α/Α
(Min: 100 - Max:
(%)
Βαρφτθτασ)
150)
Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ-Κάλυψθσ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ4 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
…
20
Ψ5 Χρόνοσ παράδοςθσ
…
30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150, και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλι λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β5 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά.
Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
ΚΛΤΘΛΑ
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
Α/Α
(Τ)
(Min: 100 - Max:
(%)
Συντ. Βαρφτθτασ)
150)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Ροιότθτασ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ1 Ενεργειακι Ξατανάλωςθ (Wh/km)
…
10
Ψ2 Εμπειρία καταςκευαςτι
…
20
Ψ3 Ξίνθςθ ςε δρόμο με κλιςθ
…
20
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Αναλογικά κα βακμολογθκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ. Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν Ενεργειακι κατανάλωςθ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Χαμθλότερθ ι ίςθ με 250 Wh/km
150 βακμοί : Ζωσ 188 Wh/km
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν εμπειρία καταςκευαςτι κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Ρα ζχει διακζςει τθν τελευταία πενταετία, ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ τουλάχιςτον διακόςια (200) Σχιματα
150 βακμοί : Ρα ζχει διακζςει τθν τελευταία πενταετία, ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ, από τετρακόςια (400) Σχιματα και άνω
Β3 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου για τθν ικανότθτα του Σχιματοσ να κινθκεί ςε δρόμο με κλίςθ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
100 βακμοί : Ξλίςθ ζωσ και 15%
150 βακμοί : Ξλίςθ από 20% και άνω
Κριτιρια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ(Βακμόσ
Α/Α
(Τ)
ΚΛΤΘΛΟΥ (Β)
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Κριτθρίου * Συντ.
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Ψ4
Ψ5

Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ-Κάλυψθσ
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Χρόνοσ παράδοςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ

(Min: 100 - Max:
150)
…

(%)

…
…
…

20
30
50

Βαρφτθτασ)

50

Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150, και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλι λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β5 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά.
Στακμόσ Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
(Τ)
(Β) (Min: 100 - Max:
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου *
Α/Α
150)
(%)
Συντ. Βαρφτθτασ)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Ροιότθτασ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ1 Υροςταςία από θλεκτρικι διαρροι
…
25
Ψ2 Σκόνθ ενδείξεων τφπου LCD
…
25
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν προςταςία από θλεκτρικι διαρροι κα βακμολογθκεί αναλόγωσ: Φζρει
προςταςία από τυχόν θλεκτρικι διαρροι : 100 βακμοί - Φζρει προςταςία από τυχόν θλεκτρικι διαρροι με ταυτόχρονθ φπαρξθ
ρελζ τφπου Β : 150 βακμοί
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν φπαρξθ οκόνθσ ενδείξεων τφπου LCD κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
Σκόνθ ενδείξεων τφπου LCD : 100 βακμοί - Σκόνθ ενδείξεων τφπου LCD αφισ : 150 βακμοί
Κριτιρια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
(Τ)
(Β) (Min: 100 - Max:
(Βακμόσ Κριτθρίου * Συντ.
Α/Α
ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%)
150)
Βαρφτθτασ)
Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ &
…
50
Κάλυψθσ
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
…
20
Ψ4 Χρόνοσ παράδοςθσ
…
30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Β3 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150 , και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλι λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά
ΟΜΑΔΑ Γ
Υβριδικι Μονάδα ΑΡΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh ςυνδυαηόμενθ με Υβριδικοφσ Inverters
ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW
Κριτιρια Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ροιότθτασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
Α/Α

ΚΛΤΘΛΑ
(Τ)
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν- Ροιότθτασ

ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
(Β) (Min: 100 - Max:
150)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(%)

ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου
* Συντ. Βαρφτθτασ)

50

Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
25
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Ψ1

Υυροπροςταςία εξοπλιςμοφ

…

25

Ψ2

Κερμοκραςιακό εφροσ μετατροπζα ςυςτιματοσ

…

25

…
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ

50

Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι το 100. Θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ είναι 150 ανάλογα τισ υπερκαλφψεισ.
Απαιτιςεισ Βακμολογίασ
Β1 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με τθν πυροπροςταςία του εξοπλιςμοφ κα βακμολογθκεί αναλόγωσ:
Χφςτθμα πυρόςβεςθσ με κερμικι ςκανδάλθ (N2 / CO2) ςε κάκε πακζτο μπαταριϊν : 100 βακμοί
Επιπρόςκετο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ CO2 πολλαπλϊν αιςκθτιρων ςτο χϊρο αποκικευςθσ και ςτθ μονάδα ιςχφοσ : 150
βακμοί
Β2 Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αναφορικά με το κερμοκραςιακό εφροσ του μετατροπζα ςυςτιματοσ κα βακμολογθκεί
αναλόγωσ:
0
0
0 C to 50 C : 100 βακμοί
0
0
-20 C to 60 C : 150 βακμοί
Κριτιρια Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 50 %)
ΚΛΤΘΛΑ
ΒΑΚΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΤΕΛΛΚΟΣ ΒΑΚΜΟΣ
(Τ)
Α/Α
(Β) (Min: 100 - Max:
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
(Βακμόσ Κριτθρίου * Συντ.
150)
(%)
Βαρφτθτασ)
Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ & Κάλυψθσ
…
50
Ανάλυςθ Βακμολογίασ:
Ψ3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
…
20
Ψ4 Χρόνοσ παράδοςθσ
…
30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ
…
50
Β3 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ χρόνοσ είναι 2 χρόνια και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μεγαλφτερο προςφερόμενό χρόνο
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ βακμολογείται με 150, και οι ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι καλι λειτουργίασ) βακμολογοφνται
αναλογικά.
Β4 Χε ότι αφορά τθν βακμολόγθςθ των άνω κριτθρίων που αφοροφν τον χρόνο παράδοςθσ ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ
είναι 14 μινεσ και βακμολογείται με 100, και ο προςφζρον με το μικρότερο χρόνο παράδοςθσ βακμολογείται με 150, και οι
ενδιάμεςεσ τιμζσ (χρόνοι παράδοςθσ) βακμολογοφνται αναλογικά.
Ψο ςφνολο τθσ βακμολόγθςθσ τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ (ΤΡi) ανά τφπο Σχιματοσ προκφπτει από το άκροιςμα των επιμζρουσ
κριτθρίων (Τ1,Τ2,Τ3, …Τν), δθλαδι:
ΤΡi = Τ1 + Τ2 + Τ3 + …Τν
Τπου τα επιμζρουσ κριτιρια Τ1…Τν τθσ κάκε ομάδασ υπολογίηονται πολλαπλαςιάηοντασ τθν βακμολόγθςθ Β1…Βν του κάκε
κριτθρίου με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ αυτοφ.
2.3.2.2 Συνολικι βακμολογία προςφορϊν
Υλζον ςυμφζρουςα προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ) τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν τελικι
βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ τθσ (ΤΡi) ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.

Λ

=

Ρροςφερκείςα Τιμι
(ΤΡi)

Χε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία
Ψεχνικισ Υροςφοράσ. Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν Ψεχνικι Υροςφορά, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον
προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των Σικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ Ψεχνικζσ Υροςφορζσ.
2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο προςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Υαραρτιματα Λ και ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ Υρομικειασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
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Θ Ζνωςθ Σικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ
τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά,
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Σι Σικονομικοί Φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ,
χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ
ειδοποίθςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ.
2.4.2 Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1 Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων
Χυμβάςεων Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)» (εφεξισ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι Σικονομικοί Φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΧΘΔΘΧ, ςφμφωνα με τθν περ.
β τθσ παρ.2 του άρκρου 37 του ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ.
2.4.2.2 Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΧΘΔΘΧ με υπθρεςίεσ
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ΕΧΘΔΘΧ.
Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ Ανακζτουςα Αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ
με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
2.4.2.3 Σι Σικονομικοί Φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ
Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ:
α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ- Ψεχνικι Υροςφορά», ςτον οποίο
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του Σικονομικοφ Φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
Από τον Σικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΧΘΔΘΧ, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ
Σικονομικόσ Φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4 Εφόςον οι Σικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, με τα δεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία, που
αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Σικονομικισ Υροςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΧΘΔΘΧ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ψα
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ.2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Σικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται
για κάκε υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.
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2.4.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Σικονομικοί Φορείσ τα καταχωρίηουν
ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Ωποςυςτιματοσ ωσ εξισ:
Ψα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι,
γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν.4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι
υπογραφι ι ςφραγίδα και εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ eApostille
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν.4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι
υπογραφι ι ςφραγίδα.
γ) είτε του άρκρου 11 του ν.2690/1999 (Αϋ 45)
δ) είτε τθσ παρ.2 του άρκρου 37 του ν.4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ
δθμοςίων ςυμβάςεων
ε) είτε τθσ παρ.8 του άρκρου 92 του ν.4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ
ιδιωτικϊν εγγράφων.
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΞ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ,
με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ
μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Σικονομικοφ
Φορζα ςτθ διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του Σικονομικοφ Φορζα ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό/οφσ φάκελο/ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Ψζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι:
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ.2 του ν.2690/1999,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ
περίπτωςθσ α τθσ παρ.2 του άρκρου 11 του ν.2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ,
κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille) ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Χε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ
μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι
τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.4412/2016.
Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961 που κυρϊκθκε με το
ν.1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Χυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι
κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Υροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Χφμβαςθ νομικισ
ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Ξφπρου - 05.03.1984» κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Χφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων - 15.09.1977» κυρωτικόσ ν.4231/2014). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν
απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που
υπάγονται ςτον Ξαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ.2 περ. β του άρκρου 11 του ν.2690/1999 “Ξϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του
Σικονομικοφ Φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των Υροςφορϊν που
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ορίηεται ςτθν παρ.3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν υπθρεςία
πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. Ψο βάροσ απόδειξθσ τθσ
ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο Σικονομικόσ Φορζασ. Ψο εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ
πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Χτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο Σικονομικόσ Φορζασ
αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το
αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των Υροςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό
αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να
ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
2.4.3 Ρεριεχόμενα φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι
αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), όπωσ προβλζπεται ςτισ
παρ.1 και 3 του άρκρου 79 του ν.4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο Σικονομικόσ Φορζασ
δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΧ ςφμφωνα με τθν παρ.9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ. Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΧ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ ωσ Υαράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint προςβάςιμου μζςω τθσ
Διαδικτυακισ Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν
διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ. Σι Σικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ. Ψο ςυμπλθρωμζνο
από τον Σικονομικό Φορζα ΕΕΕΧ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ και τθσ
χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει επί ποινι αποκλειςμοφ όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν Ανακζτουςα Αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ- Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα.
2.4.4 Ρεριεχόμενα φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»/ Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν
Σ (υπο)φάκελοσ «Σικονομικι Υροςφορά» περιλαμβάνει τθν Σικονομικι Υροςφορά του Σικονομικοφ Φορζα. Θ Σικονομικι
Υροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό)φάκελο «Σικονομικι Υροςφορά». Θ Σικονομικι
Υροςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια, το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον
προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Χυςτιματοσ και του παραγόμενου
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
μινυμα και ο Σικονομικόσ Φορζασ καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον θ Σικονομικι Υροςφορά
δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Σικονομικόσ Φορζασ επιςυνάπτει
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Ειδικότερα, επιπρόςκετα του ανωτζρω παραγόμενου από το
ςφςτθμα αρχείου, ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο
«Σικονομικισ Υροςφοράσ» ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό, αρχείο το οποίο δθμιουργείται με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου τθσ
που προβλζπεται ςτο Υαράρτθμα ΛV: “Ζντυπο Σικονομικισ Υροςφοράσ”.
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Σι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί
παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Υροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ψο νόμιςμα τθσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά το ευρϊ, διαφορετικά θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ωποβολι οικονομικισ προςφοράσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυνεπάγεται τθν απόρριψι τθσ. Φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ
υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε είδουσ δαπάνεσ μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, αμοιβζσ καταςκευαςτϊν
ι και υπεργολάβων, ταξίδια, ζξοδα προςωπικοφ κ.λπ. κα επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ςυνεπϊσ κα πρζπει να λαμβάνονται
υπόψθ από τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτθν κατάρτιςθ των Σικονομικϊν Υροςφορϊν.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
Χφμβαςθσ.
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου.
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι κακορίηεται ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο
νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν.4412/2016 και γ) θ
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ Χφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ Υροςφορϊν. Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον
ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον
τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ.1 του ν.4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Χε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για
παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των
Υροςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. Πετά τθ λιξθ και του
παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Σικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί Σικονομικοί Φορείσ. Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των Υροςφορϊν και
δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ
Χφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν απορρίπτει, ςε κάκε
περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα
με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ- Ψεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου Σικονομικισ Υροςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
Σικονομικϊν Υροςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΧ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι
διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν.4412/2016 και τθν παρ.3.1.2.1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ
δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παρ.3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ περιοριςμόσ αυτόσ
ιςχφει υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ.4 του άρκρου73 του ν.4412/2016) και
ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων Σικονομικϊν Φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ Σικονομικϊν Φορζων που
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε
αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν,
ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου
88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παρ.2 του
άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Χφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν.4412/2016 που προςκομίηονται από τον προςωρινό Ανάδοχο, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4.επ. περί κριτθρίων
επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016 διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν.4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν.4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» τθν 13/07/2022 και ϊρα
10:00 ΥΠ



Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ
Ανακζτουςα Αρχι.

Χε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.2.1 Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ
αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΧΘΔΘΧ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων
διατάξεων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ Σικονομικοφσ
Φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΧ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10)
θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ
ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του
Σικονομικοφ Φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ
χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ Υροςφορϊν. Ψα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν
και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα:
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 72.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ
απαράδεκτθσ.
Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με
τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ Χφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ
με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ.
Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ,
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Χτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων
του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1
και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ
αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ.1 του άρκρου 72 του ν.4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
ΕΧΘΔΘΧ. Πετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία και
ϊρα οι φάκελοι των Σικονομικϊν Υροςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα
ανωτζρω.
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δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των Σικονομικϊν Υροςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ Αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από
τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, να
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ κατά ανϊτατο όριο
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που
προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Χτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ
μεγαλφτερθ βακμολογία Ψεχνικισ Υροςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία Ψεχνικισ Υροςφοράσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον Ανάδοχο με
κλιρωςθ μεταξφ των Σικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των Σικονομικϊν Φορζων.
Χτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των
Υροςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί εγγράφωσ,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ
προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ Ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ.3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ Υροςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Χε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Χυμμετοχισ, Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Σικονομικισ Υροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν.4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά
το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον
τθσ ΑΕΥΥ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ Αναδόχου
Πετά τθν αξιολόγθςθ των Υροςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα,
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό Ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων
των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορφι
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του
Σικονομικοφ Φορζα, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ,
τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ
διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ Ανακζτουςα Αρχι
καλεί τον προςωρινό Ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να
παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Σ προςωρινόσ Ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά
ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.
Σ προςωρινόσ Ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ
εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ Ανακζτουςα Αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των Υροςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
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Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ Αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο
προςωρινόσ Ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου
2.2.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με
τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του
Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω
(παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κατακφρωςθ τθσ Χφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
3.3 Κατακφρωςθ - Σφναψθ Σφμβαςθσ
3.3.1 Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ
κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ Αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των Σικονομικϊν
Υροςφορϊν τουσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που
ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ.1 του άρκρου 72
του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ
ςφναψθσ Χφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των
προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ Αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ Αναδόχου ςτα
«Χυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Πετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των Σικονομικϊν
Υροςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των Υροςφορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με
ενζργειεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ξατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ.
3.3.2 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ Σικονομικοφσ Φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ
απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν.
4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
δ) ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ,
που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει
ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ
ελζγχεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ
ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Πετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον Ανάδοχο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, να προςζλκει για υπογραφι του
34

22PROC010669385 2022-06-01
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ
Χφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον Ανάδοχο.
Υριν τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε
με το ν.3414/2005»
Χτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν
επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΞ.
Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ
επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ
δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΞ.
3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι προςταςία
Α. Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια Χφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ
ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ
Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν.4412/2016 και 1
επ. π.δ.39/2017 ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ
είναι:
α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο Σικονομικό Φορζα αν θ πράξθ
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα
επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του
ενδιαφερόμενου Σικονομικοφ Φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται
μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Σι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα
23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Χάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ Λ του
π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του
ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι Υροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Ξ.Ω.Α.
Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ρ.4412/2016. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον
προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί
τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ επί ποινι
ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το
άρκρο 368 του ν.4412/2016 και 20 π.δ.39/2017. Τμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο
τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Ξλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο
366 παρ.1-2 ν.4412/2016 και 15 παρ.1-4 π.δ.39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ,
υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
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Πετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ
«Επικοινωνία»:
α) Ξοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο
τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα
362 παρ.3 και 7 π.δ.39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ
τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΥΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ
υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ
προςφυγισ. Χτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν
υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.
γ) Ξοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Υαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω
του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ) Χυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ το αργότερο
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ
αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν.4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Β. Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ
Δικαςτθρίου, ιτοι του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Ψο αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ από τθν Α.Ε.Υ.Υ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ Ανακζτουςα Αρχι, αν θ Α.Ε.Υ.Υ.
κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Πε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ λογίηονται ωσ ςυ προςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι
παραλείψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ
ςτο Δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι προςφυγι ι
αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Υ.Υ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι, εφόςον αςκιςει
τθν αίτθςθ τθσ παρ.1 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ.
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ
γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ,
ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν
κατάκεςθ του δικογράφου.
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Υ.Υ., τθν Ανακζτουςα Αρχι, αν δεν
ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο
Υρόεδροσ ι ο Υροεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Ψμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Σ
αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και
διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο
Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο (2) θμερϊν
από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Ψο διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 372 παρ.5 του Ρ.4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ Χφμβαςθ υπογράφθκε και θ εκτζλεςι τθσ
ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ.2 του άρκρου 32 του π.δ.18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ Χφμβαςθσ, το κφροσ τθσ
τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ. Χτθν
περίπτωςθ που θ Χφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν.4412/2016.
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Πε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν.4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται οι
διατάξεισ του π.δ.18/1989.
3.5 Ματαίωςθ διαδικαςίασ
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ
λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από
γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ
προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των Υροςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του
άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ Χφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να
κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 106, β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι
που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει
πλζον τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ,
δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ.3 και 4 του άρκρου 97 περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ
λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
4.1 Εγγυιςεισ
4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.4 του
ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Χφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ
Χφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ Χφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ
είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ Χφμβαςθσ
και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5 θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ Χφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ Χφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ από τον Ανάδοχο των όρων
τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο για διάςτθμα 60
θμερϊν.
Χτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1 τθσ παροφςασ, απαιτείται από τον Ανάδοχο
«εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.4 του ν.4412/2016 και 2.1.5
τθσ παροφςασ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ/οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ.
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.
Χε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που
παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ
οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του
εκπρόκεςμου.
4.2 Συμβατικό πλαίςιο - Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.
4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ
4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Σ Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ Χφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα
εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και
ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νόμιμων ι εξουςιοδοτθμζνων
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εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ (π.χ. με Χφμβαςθ
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία
εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί τθν
εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ.
Σι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ,
κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Χτο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του
Αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1 Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Χφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016
από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου Αναδόχου.
4.4.2 Ξατά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ ο κφριοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το όνομα, τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ,
εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ
Χφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω Χφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε
περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ Χφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ Χφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α)
τμιμα(τα) τθσ Χφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ.
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ Χφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ Χφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ, μόνο
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ
περ. β τθσ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016.
Πετά τθ λφςθ τθσ Χφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.4412/2016 και τθν
παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ
περ.(α), θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ Σικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Χφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο
αντικείμενο τθσ Χφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που
αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ Χφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ
πρόταςθσ.
4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ
4.6.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ κατά τθ
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ Χφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ.4 του άρκρου 132 του ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε
νζα διαδικαςία ςφναψθσ Χφμβαςθσ.
β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ,
γ) θ Χφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ
Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.
δ) ο Ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα που
αναφζρονται ςτθν παρ.2.2.3.1 τθσ παροφςασ,
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ε) ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι
ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ
ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ,
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ Χφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ Χφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο Ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3.
τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο Χφμβαςθσ.

40

22PROC010669385 2022-06-01
5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1 Τρόποσ πλθρωμισ
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο.
5.1.1. Ψο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του κάκε ενόσ Σχιματοσ / εξοπλιςμοφ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. Θ πλθρωμι του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από
τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ.4 του ν.4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2 Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ Χφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4, Ρ.4013/2011
όπωσ ιςχφει).
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ εκτόσ ΦΥΑ τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 36 του
ν.4412/2016.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ.3 του ν.4412/2016).
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ.
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ.
5.2 Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
5.2.1 Σ Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ Χφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ
και Υαραλαβισ):
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ.7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ Χφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ Χφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ
ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ Χφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του
ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά
μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.
4412/2016, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Χτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του Αναδόχου από Χφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ Ανακζτουςα Αρχι
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/20161 και
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο Ανάδοχοσ, προκειμζνου να
ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν
ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σ Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ ι αν
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Χτον Σικονομικό Φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ Χφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων,
ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ κατά περίπτωςθ,
β) Ξαταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά,
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο Σικονομικό Φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ
Χφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ Σικονομικό Φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
Χφμβαςθσ. Αν ο Σικονομικόσ Φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα
Αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο Σικονομικό Φορζα, από τρίτο
Σικονομικό Φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ Χφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία
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διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν.4412/2016. Ψο
διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
-

Δ = (ΨΞΨ ΨΞΕ) x Υ Τπου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα
αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο Σικονομικό Φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω
αναφερόμενα. Ψο διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν.

-

ΨΞΨ = Ψιμι κατακφρωςθσ τθσ Υρομικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο Σικονομικό
Φορζα ςτον νζο Ανάδοχο.

-

ΨΞΕ = Ψιμι κατακφρωςθσ τθσ Υρομικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο Σικονομικό
Φορζα, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο Σικονομικόσ Φορζασ.

-

Υ = Χυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι από τθν
ζκπτωςθ του Αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.

Σ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο Σικονομικό Φορζα με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που
εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ
εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο
Σικονομικό Φορζα ςε τρίτο Σικονομικό Φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο Σικονομικό Φορζα μπορεί
να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Ξϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Ψο διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι
υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ
άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ Σικονομικοφ Φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
5.2.2 Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου
τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ
χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ
ποςότθτασ αυτϊν. Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν
ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. Θ είςπραξθ του προςτίμου και των
τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι
ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν
κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ Σικονομικϊν Φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Σ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ
Σικονομικοφ Φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –
αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ Χφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ξατά τθσ
απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν
Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία
εκτελείται εκάςτθ Χφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ.1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν.4412/2016. Υριν από
τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που
προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ. Αν ο Ανάδοχοσ τθσ Χφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ
τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ
οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
6.1.1 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ προκεςμίασ δεκατεςςάρων (14) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ Χφμβαςθσ.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ
ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
εφόςον ςυμφωνεί ο Ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ. Χτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Χτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του Αναδόχου επιβάλλονται οι κυρϊςεισ
που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ.
Πε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του
οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν
μπορεί να μετατίκεται. Πετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι,
που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Χτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του
ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
6.1.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ,
κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και
τθν Επιτροπι Υαραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ
νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία
αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ Χφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
6.2.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με
τθν παρ.11 περ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το
Υαράρτθμα «Χχζδιο Χφμβαςθσ» τθσ παροφςασ. Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Σ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
πρακτικι δοκιμαςία.
Θ Επιτροπι Υαραλαβισ ςυντάςςει πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ υλικοφ ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του
ν.4412/2016. Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ, δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ Αναδόχουσ.
Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια Επιτροπι Υαραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια
Επιτροπι Υαραλαβισ φςτερα από αίτθμα του Αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 208 του
ν.4412/2016. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον Ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ
επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που
περιγράφεται ςτθν παρ.8 του άρκρου 208 του Ρ.4412/2016.
Ψο αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Σ Ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια Επιτροπι Υαραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ
εξζταςθσ.
6.2.2 Θ παραλαβι των υλικϊν/Σχθμάτων και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται το αργότερο
εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν πρόςκλθςθ για παραλαβι. Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται, επίςθσ, εντόσ δεκαπζντε
(15) εργαςίμων θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ.
Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Ωπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν Επιτροπι Υαραλαβισ τουλάχιςτον
5 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα από τθν προγραμματιςμζνθ μζρα κάκε παράδοςθσ για τθν παραλαβι τθσ. Θ παραλαβι των
υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που κα ςυντάςςεται εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν.
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Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Υαραλαβισ
μζςα ςτον οριηόμενο από τθ Χφμβαςθ χρόνο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθ Χφμβαςθ, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του
αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και
εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του Αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι
προβλεπόμενοι από τθν Χφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου
οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν
παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν Χφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω Επιτροπι Υαραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ Χφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ - αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό
ΔΕΡ ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ.
6.4 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - Αντικατάςταςθ
6.4.1 Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ,
που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε Ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ.2 και 3 του άρκρου 213 του
ν.4412/2016.
6.5 Δείγματα - Δειγματολθψία - Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ
ΔΕΡ ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ.
6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία Ρρομικειασ
Θ εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ Υρομικειασ κα ξεκινά από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των
εγκατεςτθμζνων αγακϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ τθσ Υρομικειασ δεν
δφναται να είναι μικρότεροσ των δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του
αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ.
6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ
Ξατά τθν διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των προς φερόμενων ειδϊν και
υπθρεςιϊν.

Ο Διμαρχοσ Αγακονθςίου

Ευάγγελοσ Κόττοροσ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ - Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
1.

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ

Θ παροφςα αφορά ςτο Ωποζργο 1 και τθν προμικεια με τίτλο «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά Σχιματα-Χτακμοί
Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «ΑΡΨΩΡΘΧ ΨΦΛΨΧΘΧ» του Ωπουργείου Εςωτερικϊν.
Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι για τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν των προτεινόμενων Οχθμάτων ελιφκθςαν υπόψθ οι
ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον Διμο Αγακονθςίου και αφοροφν τθ χωροταξία των οικιςμϊν και το οδικό δίκτυο του
νθςιοφ (πλάτοσ δρόμων, υψομετρικζσ διαφορζσ οδικοφ δικτφου, αποςτάςεισ οικιςμϊν κλπ).
Χυγκεκριμζνα, ςτο αντικείμενο τθσ Χφμβαςθσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των κάτωκι Θλεκτροκίνθτων Σχθμάτων, Χτακμϊν
Φόρτιςθσ και λοιποφ υποςτθρικτικοφ εξοπλιςμοφ:
1. Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Λεωφορείου, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ατόμων και με τουλάχιςτον μία (1)
κζςθ για ΑμΕΑ. Ψο Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο κα χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μετακίνθςθσ των
επιςκεπτϊν του Διμου.
2. Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οχιματοσ Καλακοφόρου – Ανυψωτικοφ, με μικτό βάροσ περίπου 5,5 τόνουσ και μικοσ
περίπου 6,0 (m). Ψο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα κα είναι καταςκευαςμζνο από υλικό υψθλισ αντοχισ για μζγιςτθ ακαμψία
του βραχίονα και μζγιςτθ αςφάλεια κατά τθν εργαςία, ενϊ κα πρζπει να διακζτει τθλεςκοπικό βραχίονα για πρόςβαςθ
και ςτα πιο δφςκολα ςθμεία, καλάκι χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 200 kg και αναλογικά χειριςτιρια χαμθλισ πίεςθσ τα
οποία κα προςφζρουν ακριβείσ κινιςεισ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Ψο Υροτεινόμενο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα κα
χρθςιμοποιείται από τθν Ωπθρεςία του Διμου, ανάλογα με τισ εκάςτοτε υποχρεϊςεισ όπωσ αυτζσ κα προγραμματίηονται
για τθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν (κοπι κλαδιϊν, θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, κλπ).
3. Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Ρυροςβεςτικoφ Οχιματοσ Ειδικϊν Χριςεων με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m)
και χωρθτικότθτα δεξαμενισ τουλάχιςτον 700 (lit). Ψο προτεινόμενο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα
χρθςιμοποιείται από τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου για κζματα πολιτικισ προςταςίασ (πυροςβζςεισ, κλπ).
4. Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οχιματοσ Ειδικϊν Χριςεων τφπου Pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα
τθσ καρότςασ και με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m). Ψο προτεινόμενο Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ειδικϊν
Χριςεων κα χρθςιμοποιείται από τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυνεργείων (οδοφωτιςμόσ,
φδρευςθ - αποχζτευςθ, κλπ) και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ τουσ.
5. Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οχιματοσ τφπου Pick up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ και με
ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m). Ψο προτεινόμενο μικρό Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα
χρθςιμοποιείται από τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυνεργείων (οδοφωτιςμόσ, φδρευςθ αποχζτευςθ, κλπ) και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ τουσ.
6. Τεςςάρων (4) Στακμϊν Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW.
7. Ενόσ (1) Στακμοφ Φόρτιςθσ Τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW.
8. Μίασ (1) Υβριδικισ Μονάδασ ΑΡΕ με Φ/Β ςτακμό με χριςθ πλαιςίων υπερυψθλισ απόδοςθσ, με ςυςςωρευτζσ
ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh, ςυνδυαηόμενθ με Ωβριδικοφσ Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW.
Ψα υπό Υρομικεια Θλεκτροκίνθτα Σχιματα, Χτακμοί Φόρτιςθσ, Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ, κα είναι καινοφργια και κα
παραδοκοφν πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα και ζτοιμα για λειτουργία.
Χτο αντικείμενο τθσ Υρομικειασ περιλαμβάνεται, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου από τον προμθκευτι, θ οποία κα
πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν παραλαβι των Σχθμάτων/μθχανθμάτων.
H παράδοςθ των Θλεκτροκίνθτων Σχθμάτων και θ εγκατάςταςθ των προβλεπόμενων Χτακμϊν Φόρτιςθσ και τθσ Ωβριδικισ
Πονάδασ κα γίνει ςε χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από το Διμο με ζξοδα του Αναδόχου.
Ψα προσ Υρομικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ, ςφμφωνα με το Ξοινό Οεξιλόγιο των Δθμοςίων
Χυμβάςεων (CPV) :
A/A
1
2
3
4

ΕΛΔΟΣ
Θλεκτρικά Σχιματα

Θλεκτρικά Οεωφορεία
Χυςκευζσ Φόρτιςθσ
Θλιακά Φ/Β Χτοιχεία

CPV

34144900-7
34144910-0
31681500-8
09331200-0

Θ δαπάνθ για το Ωποζργο 1 τθσ Υρομικειασ ζχει προχπολογιςτεί ενδεικτικά ςτο ςυνολικό ποςό των εννιακοςίων ενενιντα δφο
χιλιάδων ευρϊ (992.000,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ 24%, υποδιαιρείται ςτισ ομάδεσ Α, Β & Γ και κα βαρφνει
ςχετικό Ξωδικό Αρικμό (ΞΑ), ο οποίοσ κα εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό του Διμου Αγακονθςίου του ζτουσ 2022 μετά τθν
ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ Υρομικειασ ςτο Υρόγραμμα «ΑΡΨΩΡΘΧ ΨΦΛΨΧΘΧ».
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Ειδικότερα:
 για τθν Ομάδα A (Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο + Χτακμόσ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW )
ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 334.800,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ.

ο

 για τθν Ομάδα Β (Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ξαλακοφόρο– Ανυψωτικό + Θλεκτροκίνθτο Υυροςβεςτικό Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων
+ Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ψφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ + Θλεκτροκίνθτο Τχθμα
Ψφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ + Χτακμοί Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ
ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW ) ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 567.920,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ.
 για τθν Ομάδα Γ (Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh ςυνδυαηόμενθ με
Ωβριδικοφσ Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW ) ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 89.280,00 ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΥΑ.
Θ δθμοπράτθςθ τθσ Υρομικειασ κα πραγματοποιθκεί με τθ διαδικαςία του Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ κα
διεξαχκεί μζςω τθσ Θλεκτρονικισ Υφλθσ του ΕΧΘ∆ΘΧ (www.promitheus.gr), µε κριτιριο ανάκεςθσ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ Υοιότθτασ
– Ψιμισ, και ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα.
2. ΓΕΝΛΚΕΣ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ
2.1 Γενικζσ απαιτιςεισ
2.1.1 Εκπαίδευςθ
Χτο αντικείμενο τθσ Υρομικειασ περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου πάνω ςτθν λειτουργία των
Σχθμάτων – Οοιποφ Εξοπλιςμοφ. H εκπαίδευςθ κα γίνει επαρκϊσ και ςε διάςτθμα εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία
παράδοςθσ των Σχθμάτων-Οοιποφ Εξοπλιςμοφ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα που κα χορθγθκοφν από τον προμθκευτι
(κεωρθτικά και πρακτικά με επίδειξθ επί των Σχθμάτων).
Σ διαγωνιηόμενοσ με τθν τεχνικι προςφορά του οφείλει να κατακζςει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).
2.1.2 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ
Σ χρόνοσ παράδοςθσ για το κάκε Θλεκτροκίνθτο Τχθμα – Οοιπόσ Εξοπλιςμόσ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ωπθρεςίασ και
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των δεκατεςςάρων (14) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ. Ωπζρβαςθ
του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα απορρίπτεται.
2.2 Ειδικζσ απαιτιςεισ
2.2.1 Ομάδα Α
2.2.1.1 Θλεκτροκίνθτο Λεωφορείο (χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15 ατόμων + 1 κζςθ ΑμΕΑ)
Υζραν των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 των γενικϊν απαιτιςεων, κατά τθν υποβολι τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ
απαιτοφνται τα κάτωκι
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) του προςφζροντοσ με ψθφιακι υπογραφι, ςτθν
οποία ο Σικονομικόσ Φορζασ κα δθλϊςει υπεφκυνα: ότι κα προςκομίςει εργοςταςιακι εγγφθςθ για 2 ζτθ για το ςφνολο
του Σχιματοσ, κατά τθν παράδοςι του.
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) με ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντοσ για τθν
κάλυψθ του Διμου με ανταλλακτικά για τθν επόμενθ 10-ετία από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία.
 Ξατάκεςθ πιςτοποιθτικϊν:
1. Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι του Σχιματοσ.
 Ψεχνικι προςφορά θ οποία να περιζχει λεπτομερι τεχνικι περιγραφι των παρακάτω με τεκμθρίωςθ και αναφορά ςε
επίςθμα τεχνικά ζγγραφα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ:
1. Γενικά χαρακτθριςτικά του Σχιματοσ.
2. Χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων και των αξεςουάρ του Σχιματοσ.
3. Υροςφερόμενεσ εγγυιςεισ καταςκευαςτι.
2.2.1.2 Στακμόσ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW
Υζραν των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 των γενικϊν απαιτιςεων, κατά τθν υποβολι τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ
απαιτοφνται τα κάτωκι:
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) με ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντοσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ.
 Ψεχνικι προςφορά ςτθν οποία να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ με τεκμθρίωςθ και αναφορά ςε επίςθμα τεχνικά ζγγραφα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
 Υιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ.
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2.2.2 Ομάδα Β
2.2.2.1 Θλεκτροκίνθτο Πχθμα Καλακοφόρο - Ανυψωτικό
Υζραν των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 των γενικϊν απαιτιςεων, κατά τθν υποβολι τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ
απαιτοφνται τα κάτωκι
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) με ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντοσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το ςφνολο του Σχιματοσ.
 Ψεχνικι προςφορά ςτθν οποία να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ με τεκμθρίωςθ και αναφορά ςε επίςθμα τεχνικά ζγγραφα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
 Υιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι τθσ υπερκαταςκευισ.
2.2.2.2 Θλεκτροκίνθτο πυροςβεςτικό όχθμα ειδικϊν χριςεων + Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό
και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ + Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και περίφραξθ
Υζραν των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 των γενικϊν απαιτιςεων, κατά τθν υποβολι τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ
απαιτοφνται τα κάτωκι:
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) του προςφζροντοσ με ψθφιακι υπογραφι, ςτθν
οποία ο Σικονομικόσ Φορζασ κα δθλϊςει υπεφκυνα: ότι παρζχει εργοςταςιακι εγγφθςθ για 2 ζτθ για το ςφνολο του
Σχιματοσ.
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) του προςφζροντοσ με ψθφιακι υπογραφι, ςτθν
οποία ο Σικονομικόσ Φορζασ κα δθλϊςει υπεφκυνα: ότι παρζχει εργοςταςιακι εγγφθςθ για 10 ζτθ αντιςκωριακισ
προςταςίασ για το ςαςί του Σχιματοσ.
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) με ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντοσ για τθν
κάλυψθ του Διμου με ανταλλακτικά για τθν επόμενθ 10-ετία από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία.
 Ξατάκεςθ πιςτοποιθτικϊν:
1. Υιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι του Σχιματοσ.


Ψεχνικι προςφορά θ οποία να περιζχει λεπτομερι τεχνικι περιγραφι των παρακάτω με τεκμθρίωςθ και αναφορά ςε
επίςθμα τεχνικά ζγγραφα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ:
1. Γενικά χαρακτθριςτικά του Σχιματοσ.
2. Χαρακτθριςτικά των εξαρτθμάτων και των αξεςουάρ του Σχιματοσ.
3. Υροςφερόμενεσ εγγυιςεισ.

2.2.2.3 Στακμόσ Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW
Υζραν των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 των γενικϊν απαιτιςεων, κατά τθν υποβολι τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ
απαιτοφνται τα κάτωκι:
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) με ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντοσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ.
 Ψεχνικι προςφορά ςτθν οποία να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ με τεκμθρίωςθ και αναφορά ςε επίςθμα τεχνικά ζγγραφα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
 Υιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ.
2.2.3 Ομάδα Γ
2.2.3.1 Υβριδικι Μονάδα ΑΡΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh ςυνδυαηόμενθ με Υβριδικοφσ
Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW
Υζραν των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1 των γενικϊν απαιτιςεων, κατά τθν υποβολι τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ
απαιτοφνται τα κάτωκι:
 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 (Α’ 75) με ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντοσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ.
 Ψεχνικι προςφορά ςτθν οποία να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ με τεκμθρίωςθ και αναφορά ςε επίςθμα τεχνικά ζγγραφα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
 Υιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ.
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3. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ - ΡΛΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
3.1 ΟΜΑΔΑ Α
3.1.1 Θλεκτροκίνθτο Λεωφορείο χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15 ατόμων
3.1.1.1 Ρροδιαγραφζσ
Ψο Θλεκτροκίνθτο Λεωφορείο, κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από τα παρακάτω:
α. Υλιρωσ Θλεκτρικό Οεωφορείο
β. Πονϊροφο,
γ. Πθδενικϊν ρφπων
3.1.1.2 Κφριεσ διαςτάςεισ
To Θλεκτροκίνθτο λεωφορείο κα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω διαςτάςεισ:
Πζγιςτο Πικοσ
ζωσ 7,5 (m)
Πζγιςτο Υλάτοσ
ζωσ 2,1 (m)
Πζγιςτο Ϊψοσ
ζωσ 2,8 (m)
Πεταξόνιο
Ζωσ 4,5 (m)
3.1.1.3 Αρικμόσ επιβατϊν
Ψο Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο κα πρζπει να πλθροί τα παρακάτω χαρακτθριςτικά ωσ προσ τον αρικμό των
μεταφερόμενων επιβατϊν:
Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ επιβατϊν : 15
Ελάχιςτοσ αρικμόσ κακιμενων επιβατϊν :13
Ελάχιςτεσ Κζςεισ για άτομα μα ειδικζσ ανάγκεσ ΑμεΑ : 1
3.1.1.4 Ρόρτεσ / Ραράκυρα / Δάπεδο
Ψο Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο ςτθ δεξιά πλευρά του, κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον μία (1) δίφυλλθ κφρα
ελάχιςτου πλάτουσ 1150 mm. Θ κφρα κα ανοίγει προσ τα ζξω και κα διακζτει ειδικι καταςκευι για τθν είςοδο
και ζξοδο αμαξιδίου για άτομα ΑμΕΑ.
Κα πρζπει να φζρει περιμετρικά παράκυρα, κολλθτοφ τφπου.
Ψο δάπεδο του Θλεκτροκίνθτου Οεωφορείου κα πρζπει να καλφπτεται από αντιολιςκθτικό υλικό, υψθλισ
προςταςίασ και αντοχισ ςε υγραςία, διάβρωςθ και φκορά.
3.1.1.5 Θλεκτροκινθτιρασ
Ψο Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφγχρονο θλεκτροκινθτιρα, ο οποίοσ κα
δίνει απευκείασ μετάδοςθ κίνθςθσ χωρίσ τθν φπαρξθ κιβωτίου ταχυτιτων. Σ θλεκτροκινθτιρασ του Σχιματοσ κα
πρζπει να είναι ιςχφοσ τουλάχιςτον 150ΚW.
3.1.1.6 Επιδόςεισ Οχιματοσ
Κα πρζπει να μπορεί να αναπτφξει μζγιςτθ ταχφτθτα τουλάχιςτον 70 km/h.
3.1.1.7 Αυτονομία & Συςςωρευτζσ (Μπαταρία)
Ψο κάκε λεωφορείο κα πρζπει να ζχει τθν αυτονομία κίνθςθσ τουλάχιςτον εκατόν εξιντα χιλιομζτρων (160 km)
ϊςτε να μπορεί να εκτελεί επιτυχϊσ το απαιτοφμενο μεταφορικό ζργο ςτισ διαδρομζσ του Διμου. Θ
χωρθτικότθτα των ςυςςωρευτϊν κίνθςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 110 kWh.
3.1.1.8 Σφςτθμα πζδθςθσ
Κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα πζδθςθσ με δίςκουσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, πνευματικοφ
ι υδραυλικοφ τφπου, με ανεξάρτθτο κφκλωμα πεπιεςμζνου αζρα και χειρόφρενο. Επίςθσ τα λεωφορεία κα
πρζπει να φζρουν ςφςτθμα ανάκτθςθσ ενζργειασ κατά τθν διάρκεια του φρεναρίςματοσ, για μζγιςτθ αυτονομία,
και ςυςτιματα βοθκθτικισ πζδθςθσ και ευςτάκειασ, όπωσ ABS (Anti-lock Braking System) και TCS (Traction
Control System).
3.1.1.9 Σφςτθμα ανάρτθςθσ
Ψο λεωφορείο πρζπει να φζρει ανεξάρτθτο ςφςτθμα ανάρτθςθσ ςτον εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα.
3.1.1.10 Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Κα πρζπει να ζχει τιμόνι με θλεκτρικι ι υδραυλικι υποβοικθςθ, και με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τιμονιοφ κακϋ
φψοσ.
3.1.1.11 Κλιματιςμόσ (Αεριςμόσ-Ψφξθ-Κζρμανςθ)
Ψα λεωφορεία κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ (ΨφξθΚζρμανςθ-Βεβιαςμζνοσ αζρασ) για τον χϊρο του οδθγοφ και των επιβατϊν. Θ λειτουργία και ο ζλεγχοσ κα
πρζπει να γίνεται από πίνακα ςτο ταμπλό τθσ καμπίνασ του οδθγοφ. Θ διανομι αζρα κα πρζπει να γίνεται
ομοιόμορφα με τθν παρουςία αεραγωγϊν τοποκετθμζνουσ ςε διάφορα ςθμεία του Σχιματοσ.
3.1.1.12 Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κακϊσ και ο θλεκτρικόσ ι θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ του λεωφορείου δεν κα
πρζπει να αλλθλοεπθρεάηονται ςτθ λειτουργία τουσ, ακόμθ και ςε περίπτωςθ άμεςθσ γειτνίαςθσ. Θ
ςυμπεριφορά του θλεκτρικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του κα πρζπει να είναι ουδζτερθ και με παρουςία
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ CAN BUS.
3.1.1.13 Καμπίνα οδθγοφ
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Ψο Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο κα πρζπει να διακζτει ςτο εμπρόςκιο μζροσ του εργονομικά ςχεδιαςμζνο κάλαμο
οδιγθςθσ, πλιρουσ ορατότθτασ, με ηϊνθ αςφαλείασ, κακϊσ και κονςόλα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα όργανα
χειριςμοφ και ελζγχου λειτουργίασ του Σχιματοσ. Ψο κάκιςμα του οδθγοφ κα πρζπει να είναι ρυκμιηόμενο ωσ
προσ το φψοσ και τθ κζςθ, να φζρει πλιρθ διάταξθ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν, να προςφζρει υψθλό βακμό
άνεςθσ και εργονομίασ και να είναι επενδυμζνο με μαλακό αεριηόμενο δφςφλεκτο υλικό.
3.1.1.14 Κακίςματα επιβατϊν
Ψα κακίςματα κα πρζπει να είναι αςτικοφ τφπου, με ςτακερι πλάτθ και ταπετςαρία εφκολθ ςτον κακαριςμό.
3.1.1.15 Ρρόςβαςθ ΑμEΑ
Ψο λεωφορείο κα πρζπει να φζρει ράμπα με μζγιςτο ωφζλιμο φορτίο τουλάχιςτον 300 kg, να βρίςκεται κοντά
ςτθ κφρα επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ και να διακζτει ςτο εςωτερικό του ςφςτθμα ςτερζωςθσ και αγκφρωςθσ του
αμαξιδίου.
3.1.1.16 Φωτιςμόσ (Εςωτερικόσ/Εξωτερικόσ)
Ψο λεωφορείο κα πρζπει να φζρει εςωτερικό ςφςτθμα φωτιςμοφ τφπου LED. Κα πρζπει να παρζχεται φωτιςμόσ
ςτο χϊρο των κυρϊν για τθν διευκόλυνςθ τθσ επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ, τα οποία κα ενεργοποιοφνται
αυτόματα ανάλογα με τθ κατάςταςθ των κυρϊν (ανοικτζσ/κλειςτζσ). Λδιαίτερα φωτιςτικά κα πρζπει να είναι
τοποκετθμζνα και ςτθν καμπίνα του οδθγοφ. Επίςθσ το λεωφορείο κα πρζπει να φζρει πλιρεσ ςφςτθμα
εξωτερικοφ φωτιςμοφ και ςιμανςθσ ςφμφωνα με τον Ξϊδικα Σδικισ Ξυκλοφορίασ (Ξ.Σ.Ξ.).
3.1.1.17 Εγγφθςθ
Κα πρζπει να φζρει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν, από τθν
καταςκευάςτρια εταιρεία.
3.1.1.18 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ
A/A
1

ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

Πζγιςτο μικοσ
ζωσ 7,5 (m)

2

Πζγιςτο πλάτοσ
ζωσ 2,1 (m)

3

Πζγιςτο φψοσ
ζωσ 2,8 (m)

4

Πεταξόνιο
ζωσ 4,5 (m)

5

Ελάχιςτοσ αρικμόσ κακιμενων επιβατϊν:

τουλάχιςτον
13

6

Υρόβλεψθ κζςεων ΑμεΑ

τουλάχιςτον
1

7

Ψαχφτθτα,

8

Αυτονομία Οεωφορείου

τουλάχιςτον,
70 km/h.
τουλάχιςτον
160 km

9

Αντιδιαβρωτικι προςταςία

10

κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον μία (1)
δίφυλλθ κφρα ελάχιςτου πλάτουσ 1150
mm. Θ κφρα κα ανοίγει προσ τα ζξω και κα
διακζτει ειδικι καταςκευι για τθν είςοδο
και ζξοδο αμαξιδίου για άτομα ΑμΕΑ.

ΡΑΛ

11

Χτιριξθ αμαξιδίου
Οεωφορείου

ΑμεΑ

εντόσ

12

Ωλικό δάπεδου από κατάλλθλο υλικό
υψθλισ προςταςίασ και αντοχισ ςε
υγραςία, διάβρωςθ και φκορά

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Υιςτοποιθτικό E SORT 2 ι ιςοδφναμο
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι

ΡΑΛ

του
ΡΑΛ
ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
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13

14

15

Επζνδυςθ
ταπετςαρία

κακιςμάτων

-Δφςφλεκτθ
ΡΑΛ

Αυτοκόλλθτθ ςιμανςθ με προειδοποιθτικά
εικονογράμματα
Χιμανςθ αντίκεςθσ ςε ςκαλοπάτια και
άκρεσ

16

Υαράκυρα

17

Ξλιματιςμόσ
εξαεριςμόσψφξθ
Κζρμανςθ) -Υλιρεσ ςφςτθμα κλιματιςμοφ
(ψφξθσ - κζρμανςθσ - βεβιαςμζνου
αεριςμοφ ).

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

18

ΡΑΛ

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι

NAI

Αντίγραφα Υιςτοποιθτικϊν

ΡΑΛ
Ψουλάχιςτον
δφο (2) ζτθ

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικϊν
Ωπεφκυνθ διλωςθ του Υρομθκευτι

Φυςικόσ αεριςμόσ
ΡΑΛ

19

Iςχφσ κινθτιρα ζλξθσ

20

Χωρθτικότθτα Χυςςωρευτϊν Ξίνθςθσ

21

Χφςτθμα διεφκυνςθσ με υδραυλικι ι
θλεκτρικι υποβοικθςθ

ΡΑΛ

22

Χυςτιμα Υζδθςθσ Δίςκοι ςε όλουσ τουσ
τροχοφσ με ανάκτθςθ ενζργειασ

ΡΑΛ

23

Χυςτιματα βοθκθτικισ πζδθςθσ και
ευςτάκειασ όπωσ ABS (Anti-lock Braking
System) και TCS (Traction Control System)

ΡΑΛ

24

Δευτερεφον
( Χειρόφρενο)

ΡΑΛ

25

Εςωτερικόσ Φωτιςμόσ -Φωτιςτικά ςϊματα
τφπου LED

26
27
28
29

ςφςτθμα

τουλάχιςτον
150 kW

πζδθςθσ

Εξωτερικόσ Φωτιςμόσ -Φωτιςτικά ςϊματα
τφπου LED
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ καταςκευαςτι
κατά ISO 9001, ISO 14001
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ προμθκευτι
κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO
45001, ISO 50001
Εγγφθςθ Χυνόλου Οεωφορείου

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
ψθφιακι) του καταςκευαςτι

τουλάχιςτον
110 kWh

ΡΑΛ

3.1.2 Στακμόσ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW
3.1.2.1 Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ
Σ υπό προμικεια ςτακμόσ φόρτιςθσ κα πρζπει να είναι επιδαπζδιοσ ι επι-τοίχιοσ φορτιςτισ DC και να ζχει τθ δυνατότθτα
τοποκζτθςθσ ςε εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ χϊρουσ. Κα είναι ιςχφοσ τουλάχιςτον 40 kW και κα υποςτθρίηει τα πρωτόκολλα
CCS και CHAdeMO . Κα διακζτει ςφςτθμα ενεργοποίθςθσ με κάρτα RFID και κα δφναται να υποςτθρίξει τθν πλατφόρμα cloud
PCR - OCPP για ζξυπνθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ φόρτιςθσ.
3.1.2.2 Φυςικά Χαρακτθριςτικά
Ψο υλικό καταςκευισ κα είναι μεταλλικό. Ψο μικοσ του παροχικοφ καλωδίου δεν κα ξεπερνάει τα 5 m.
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3.1.2.3 Θλεκτρικά Χαρακτθριςτικά
Σι τιμζσ των θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν κα ζχουν ακρίβεια 0.5%
Θ ακρίβεια ςτακεροποίθςθσ τθσ τάςθσ κα είναι: </= του +- 0.5% και θ ακρίβεια ςτακεροποίθςθσ του ρεφματοσ κα είναι : </=
του +/- 1%
Ψάςθ ειςόδου:

3φαςικό (260 -530 V AC)

Χυχνότθτα δικτφου:

45Hz/55Hz

Πζγιςτθ Λςχφσ εξόδου : τουλάχιςτον 40 kW
Ψάςθ εξόδου:

350 ζωσ 750 V DC

3.1.2.4 Επικοινωνίεσ
Σ φορτιςτισ κα διακζτει διάφορουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ με το
διαδίκτυο ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ (Wi Fi , 3G/ 4G LTE) .
3.1.2.5 Ρεριβαλλοντικζσ Συνκικεσ
Κερμοκραςία λειτουργίασ: από -25: C ζωσ +55: C
Ψο επίπεδο προςταςίασ του φορτιςτι κα είναι IP54
3.1.2.6 Ριςτοποιιςεισ και διαςφάλιςθ ποιότθτασ Στακμοφ Φόρτιςθσ
Σ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα ςυμμορφϊνεται με το παρακάτω:
 certification CE
3.1.2.7 Φφλλο Συμμόρφωςθσ
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

1

Ωλικό καταςκευισ

2

Πικοσ παροχικϊν καλωδίων (m)

3

Ψοποκζτθςθ

4

Ψάςθ ειςόδου

5

Χυχνότθτα ειςόδου

6

Λςχφσ εξόδου

τουλάχιςτον 40kW

7

Ψάςθ εξόδου

350 ζωσ 750 VDC

8

Σ φορτιςτισ κα διακζτει διάφορουσ
τρόπουσ επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ με
το διαδίκτυο ανάλογα με τισ απαιτιςεισ
του πελάτθ (Wi Fi , 3G/ 4G LTE)

9

Κερμοκραςία λειτουργίασ

10

Επίπεδο Υροςταςίασ

IP54

11

Χϊροσ εγκατάςταςθσ

Εςωτερικι και εξωτερικι
Χριςθ

12

Ενδείξεισ LED

NAI

13

Σκόνθ Ενδείξεων

NAI

14

Υροςταςία από Θλεκτρικι διαρροι

NAI

15

certification CE

Πεταλλικι καταςκευι
ζωσ 5
Επιδαπζδια ι επι-τοίχια
3Φ 260 - 530 VAC
45Hz/55Hz

ΡΑΛ

από -25 C ζωσ +55: C

ΡΑΛ

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον
καταςκευαςτι
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3.2 ΟΜΑΔΑ B
3.2.1 Θλεκτροκίνθτο Πχθμα Καλακοφόρο - Ανυψωτικό
Ψο Ξαλακοφόρο κα αφορά ζνα πλιρωσ Θλεκτρικό Τχθμα με μθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων και κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ϊςτε
φζρει πλιρθ υδραυλικό καλακοφόρο μθχανιςμό ςε πλιρθ λειτουργικότθτα. Ψο ςαςί του Σχιματοσ κα είναι ςτιβαρισ
καταςκευισ με αντιςκωριακι προςταςία. Θ υπερκαταςκευι κα πρζπει να είναι μεταλλικι και ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τθν
ανφψωςθ ειδικοφ καλακιοφ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον δφο (2) ατόμων με τον εξοπλιςμό τουσ και κα πρζπει να
ςυμμορφϊνεται με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ :
-

Ρα φζρει ςιμανςθ CE

-

Ρα είναι αναγνωριςμζνου τφπου και να ζχει καταςκευαςτεί βάςθ τθσ οδθγίασ 2006/42ΕΞ

-

Ψα βάρθ κατ’ άξονα και τα λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία κα πρζπει να πλθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ϊςτε το όχθμα να
κυκλοφορεί νόμιμα και με αςφάλεια

Θ υπερκαταςκευι κα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ που ζχει κζςει θ Ελλθνικι νομοκεςία . Κα είναι
καταςκευαςμζνθ με βάςθ τθν οδθγία MD2006/42/ec και ΥΔ 57/2010 (ΦΕΞ 97/Α/25-6-2010), πρότυπο ΕΡ 280:2002 +Α2:2009.
Κα φζρει δελτίο καταλλθλόλθτασ ΑΑ με βάςθ τθν Ω.Α. 15085_593/ΦΕΞ 1186_25_08_2003 για τα ανυψωτικά μθχανιματα.
3.2.1.1 Βαςικά χαρακτθριςτικά (Διαςτάςεισ – Βάροσ)
Πικοσ

ζωσ 6,0 (m) +/-5%

Υλάτοσ

τουλάχιςτον 2,0 (m)

Πζγιςτο ςυνολικό βάροσ με φορτίο

τουλάχιςτον 5.500 (kg)

3.2.1.2 Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ
Κα φζρει ςε πλιρθ λειτουργικότθτά υδραυλικό ανυψωτικό μθχανιςμό με φψοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 15 (m) και κατά
ελάχιςτο 5 (m) οριηόντιασ εργαςίασ . Κα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ ικανόσ να αντζχει με τθν απαιτοφμενθ αςφάλεια, όλα τα
φορτία που δθμιουργοφνται από το ίδιο βάροσ, το βάροσ του ωφζλιμου φορτίου και τισ δυναμικζσ καταπονιςεισ που
δθμιουργοφνται από τθν κίνθςθ του. Σ ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα είναι μικτοφ τφπου (αρκρωτοφ & τθλεςκοπικοφ) με ζναν
τουλάχιςτον τθλεςκοπικό δοκό. Σι βραχίονεσ κα περιςτρζφονται επί ειδικισ βάςθσ κατά 360° με ςφςτθμα υδραυλικισ
περιςτροφισ. Κα πρζπει να φζρει ςφςτθμα αυτόματθσ οριηοντίωςθσ καλακιοφ. Ψο ςφνολο του θλεκτρουδραυλικοφ
ςυςτιματοσ κακϊσ επίςθσ και το ζμβολο κα πρζπει να βρίςκονται εντόσ τθσ τθλεςκοπικισ δοκοφ προσ αποφυγιν
οποιαςδιποτε τυχόν φκοράσ.
3.2.1.3 Υδραυλικό ςφςτθμα
Ψο υδραυλικό ςφςτθμα που κινεί τον καλακοφόρο μθχανιςμό κα τροφοδοτείται από αντλία θ οποία κα παίρνει κίνθςθ από το
PTO Σχιματοσ. Απαραίτθτθ είναι θ παρουςία βαλβίδων αςφαλείασ για τθν περίπτωςθ απϊλειασ ελαίου αποτρζποντασ ζτςι τθν
ανεξζλεγκτθ κάκοδο του μθχανιματοσ.
3.2.1.4 Στακεροποιθτζσ
Ψο όχθμα κα πρζπει να διακζτει 4 υδραυλικοφσ ςτακεροποιθτζσ (δυο εμπρόσ και δφο πίςω). Κα υπάρχει μθχανιςμόσ που
αποτρζπει τθν λειτουργία του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ αν δεν αναπτυχκοφν πλιρωσ ςτο ζδαφοσ οι ςτακεροποιθτζσ του
καλακοφόρο Σχιματοσ. Ψο όχθμα κα διακζτει ειδικό όργανο που βοθκάει τθν ςωςτι οριηοντίωςθ του Σχιματοσ. Ψα πζλματα
των ςτακεροποιθτϊν κα είναι αρκρωτά για τθν καλι εφαρμογι του Σχιματοσ ςτο ζδαφοσ. Σ κάκε ςτακεροποιθτισ κα πρζπει
να ζχει δικό του χειριςτιριο για τθν καλφτερθ ρφκμιςθ τθσ ςτακεροποίθςθσ του Σχιματοσ.
3.2.1.5 Χειριςτιρια / Αςφάλεια
Σ ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα φζρει διπλά χειριςτιρια για τθν λειτουργιά των βραχιόνων και ξεχωριςτά χειριςτιρια για κάκε
ςτακεροποιθτι. Ψα χειριςτιρια των βραχιόνων κα πρζπει να είναι τφπου μπουτόν για τθν καλφτερθ λειτουργία και προφφλαξι
τουσ. Υλθςίον των μπουτόν κα είναι τοποκετθμζνοσ μοχλόσ αναλογικισ λειτουργίασ από τον οποίον κα ελζγχεται θ λειτουργία
ζναρξθσ/ παφςθσ του βραχίονα. Θ μία ςειρά των χειριςτθρίων κα βρίςκεται τοποκετθμζνθ ςτο πλαίςιο του Σχιματοσ ενϊ το
δεφτερο χειριςτιριο κα είναι τοποκετθμζνο ςτο καλάκι εργαςίασ.
Θ παρουςία ςειράσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ κρίνεται αναγκαία και κα πρζπει να περιλαμβάνουν τισ παρακάτω διατάξεισ:





Ψο χειριςτιριο εδάφουσ δεν κα λειτουργεί, όταν λειτουργεί το χειριςτιριο του καλακιοφ και αντιςτρόφωσ.
Πθχανιςμόσ αποκλειςμοφ κινιςεων του βραχίονα εάν τα ποδαρικά δεν ζχουν τοποκετθκεί επί του εδάφουσ.
Βοθκθτικι χειροκίνθτθ αντλία κακόδου ανάγκθσ με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ όλων των κινιςεων.
Διπλζσ αντίςτροφεσ αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ ςε περίπτωςθ που ο μθχανιςμόσ απωλζςει το υδραυλικό υγρό από κραφςθ
ςωλθνϊςεων ι άλλθ αιτία.
 Ξατάλλθλθ αςφαλιςτικι διάταξθ που να μθν επιτρζπει τθν λειτουργία του ανυψωτικοφ αν δεν ζχουν τοποκετθκεί οι
ςτακεροποιθτζσ.
 Αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ για τθν περίπτωςθ υπερπιζςεων.
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 Γωνιακόσ μειωτιρασ περιςτροφισ του μθχανιματοσ για τθν ςτακερι λειτουργία αλλά και τθν ςυγκράτθςθ κατά τθν
περιςτροφι
 Ρα ζχει μπουτόν ( emergency stop) για άμεςθ διακοπι τθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ κινδφνου
 Θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου για τθν ανίχνευςθ πικανόν αςτάκειασ του μθχανιματοσ με θχθτικι προειδοποίθςθ για τθν
αποτροπι ανατροπισ του Σχιματοσ από λάκοσ χειριςμό.
 Κα πρζπει να διακζτει 4 άγκιςτρα εςωτερικά του κάδου για αγκίςτρωςθ ηωνϊν αςφαλείασ.
 Κα πρζπει να διακζτει μπάρα αςφάλιςθσ μετά τθν είςοδο του χειριςτι ςτον κάδο
3.2.1.6 Τεχνικά χαρακτθριςτικά πλατφόρμασ
Σ ελεφκεροσ χϊροσ πάνω από το πλαίςιο κα πρζπει να είναι καλυμμζνοσ με αντιολιςκθτικό ζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 2mm
από χάλυβα για να μπορεί να φζρει ωφζλιμο φορτίο. Θ πλατφόρμα κα φζρει τουλάχιςτον 2 αςφαλιηόμενα ερμάρια με
κλειδαριζσ για εργαλεία. Χτο πίςω μζροσ τθσ πλατφόρμασ κα είναι τοποκετθμζνθ κλίμακα για τθν εφκολθ πρόςβαςθ των
χειριςτϊν. Θ υπερκαταςκευι κα φζρει όλεσ τισ διατάξεισ αςφαλείασ που ζχει κζςει θ Ελλθνικι νομοκεςία κα ζχει ςιμανςθ CE
και κα καλφπτει και του πρότυπο ΕΡ 280:2002 +Α2:2009.
3.2.1.7 Καλάκι εργαςίασ
Σι διαςτάςεισ του καλακιοφ κα είναι τουλάχιςτον 130 Χ 80 Χ 100 cm, κα είναι καταςκευαςμζνο από Fiberglass, κα διακζτει
πιςτοποίθςθ θλεκτρικισ μόνωςθσ και βάροσ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 220 kg.
Επίςθσ κα διακζτει :
 Υλιρθ χειριςτιρια για τθν κίνθςι και τθν ακινθτοποίθςι του.
 Ππουτόν ςτοπ για τθν ζκτακτθ ακινθτοποίθςι του
 4 άγκιςτρα για ςυγκράτθςθ ηωνϊν αςφαλείασ.
3.2.1.8 Θλεκτροκινθτιρασ Ζλξθσ
κα είναι εφοδιαςμζνο με αςφγχρονο θλεκτροκινθτιρα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (ΑC), παραγόμενο ςε ςειρά, με απευκείασ
μετάδοςθ κίνθςθσ, χωρίσ παρεμβολι κιβωτίου ταχυτιτων και με ιςχφ τουλάχιςτον 60 kW.
3.2.1.9 Επιδόςεισ / Συςςωρευτζσ Κίνθςθσ
Ψο όχθμα κα ζχει μζγιςτθ ταχφτθτα τουλάχιςτον 60 km/h και οι ςυςςωρευτζσ κίνθςθσ κα ζχουν χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 80
kWh.
3.2.1.10 Καμπίνα χειριςτι
Θ καμπίνα κα είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να προςφζρει άνετθ και ξεκοφραςτθ οδιγθςθ με πολφ καλι ορατότθτα. Κα διακζτει
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του εργονομικά ςχεδιαςμζνο ταμπλό με πλιρθ όργανα ελζγχου του Σχιματοσ οδιγθςθσ. Κα διακζτει
κλιματιςμό και κερμαινόμενο παρμπρίη.
3.2.1.11 Εγγφθςθ
Κα διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργία 24 μθνϊν.
3.2.1.12 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ
Α/Α
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ
1

Πζγιςτο μικοσ

2

Πζγιςτο πλάτοσ

3

Πζγιςτο βάροσ μικτό
Ωδραυλικόσ ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ με
φψοσ εργαςίασ

4

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ

ζωσ 6,0 (m) +-5%

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

Ψουλάχιςτον 2,0 (m)

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

Ψουλάχιςτον 5.500 (kg)

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

τουλάχιςτον 15 m

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

5

Ωδραυλικόσ ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ με
μικοσ οριηόντιασ εργαςίασ

Ψουλάχιςτον 5 m

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

6

Ξίνθςθ / χειριςμόσ του ανυψωτικοφ
μθχανιςμοφ κα είναι υδραυλικι και ο
χειριςμόσ θλεκτρικόσ

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

τουλάχιςτον 4

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

7

8

Χτακεροποιθτζσ του Σχιματοσ με
μθχανιςμό αςφαλείασ
Χειριςτιρια για τον μθχανιςμό ανφψωςθσ
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9

Χειριςτιρια για τον κάκε ςτακεροποιθτι

10

Ξάλυψθ τθσ πλατφόρμασ με
αντιολιςκθτικό ζλαςμα

11

Πεταλλικι ςκάλα πρόςβαςθσ
προςωπικοφ

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

ΡΑΛ

Καλάκι Εργαςίασ
τουλάχιςτον 130 Χ 80 Χ
Χ100 cm
ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

Θ υπερκαταςκευι κα φζρει όλα τα
απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ
που ζχει κζςει θ Ελλθνικι νομοκεςία . Κα
είναι καταςκευαςμζνθ με βάςθ τθν
οδθγία MD2006/42/ec και ΥΔ 57/2010
(ΦΕΞ 97/Α/25-6-2010), πρότυπο ΕΡ
280:2002 +Α2:2009.

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

Δελτίο καταλλθλόλθτασ ΑΑ βάςθ με Ω.Α.
15085_593/ΦΕΞ 1186_25_08_2003 για τα
ανυψωτικά μθχανιματα

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

17

Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ καταςκευαςτι
κατά ISO 9001

NAI

Αντίγραφα Υιςτοποιθτικϊν

18

Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ προμθκευτι
κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO
45001, ISO 50001

ΡΑΛ

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικϊν

τουλάχιςτον 60 km/h

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

τουλάχιςτον 60 kW

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

τουλάχιςτον 80 kWh

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

τουλάχιςτον 24 μινεσ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν από τον
καταςκευαςτι

12

Διαςτάςεισ

13

Ωλικό καταςκευισ Fiber glass

14

Χειριςτιρια, μπουτόν κινδφνου , Ηϊνεσ
αςφαλείασ με 4 άγκιςτρα
Ριςτοποιιςεισ

15

16

Θλεκτροκινθτιρασ – Επιδόςεισ
19

Ψαχφτθτα

20

Λςχφσ Θλεκτροκινθτιρα

21

Χωρθτικότθτα ςυςςωρευτϊν

22

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ Πθχανιςμοφ
καλακοφόρου

3.2.2 Θλεκτροκίνθτο πυροςβεςτικό όχθμα
Τχθμα ειδικϊν χριςεων με ςφςτθμα πυρόςβεςθσ, αμιγϊσ θλεκτρικό και με μθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων. Ρα φζρει ζγκριςθ από
τθν ΕΕ (Ευρωπαικι οδθγία 2007/46 κατθγορία Ρ1) για κυκλοφορία δθμόςιων οδϊν, να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο για
χριςθ κατάςβεςθσ πυρκαγιϊν και το μζγεκόσ του να το κακιςτά ικανό να προςεγγίηει χϊρουσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ.
3.2.2.1 Κφριεσ διαςτάςεισ
Σι κφριεσ διαςτάςεισ του μικροφ φορτθγοφ κα πρζπει να τθροφν τα παρακάτω:
Πζγιςτο μικοσ

ζωσ 4,0 m

Πζγιςτο πλάτοσ

ζωσ 1,3 m

Πζγιςτο φψοσ

ζωσ 2,0 m

Πζγιςτο μικτό βάροσ με φορτίο

ζωσ 2.500 kg

3.2.2.2 Επιδόςεισ
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Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα κα πρζπει κατά προτίμθςθ:
• Ρα μπορεί να αναπτφξει ταχφτθτα τουλάχιςτον 40 km/h
• Ρα ζχει δυνατότθτα κίνθςθσ ςε ανθφόρα με κλίςθ τουλάχιςτον 15%
3.2.2.3 Αυτονομία & Συςςωρευτζσ (Μπαταρίεσ)
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα ειδικισ χριςθσ Κα πρζπει να ζχει ενεργειακι κατανάλωςθ χαμθλότερθ ι ίςθ με 250 Wh/km
ςφμφωνα με το πρότυπο δοκιμαςτικό τεςτ ECE 101 ι άλλο ιςοδφναμο ςχετικό πιςτοποιθτικό αυτονομίασ. Θ μπαταρία του κα
πρζπει να είναι λικίου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 12 kWh. Σ χρόνοσ φόρτιςθσ του Σχιματοσ κα κυμαίνεται από ζξι (6) εϊσ
οχτϊ (8) ϊρεσ ανάλογα με τον τφπο του ςυςςωρευτι.
3.2.2.4 Κινθτιρασ
Σ κινθτιρασ κα πρζπει να είναι θλεκτρικόσ AC τριφαςικόσ, ιςχφοσ ζωσ 10 kW ςε κατάςταςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ.
3.2.2.5 Ρλαίςιο
Για τθν αποτροπι διαβρωτικϊν επιδράςεων και τθν επίτευξθ μικρότερου απόβαρου προσ όφελοσ επαφξθςθσ του ωφζλιμου
φορτίου, θ ςυγκρότθςθ του πλαιςίου Σχιματοσ και τθσ καμπίνασ κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι καταςκευαςμζνθ από
κατάλλθλο και ανκεκτικό κράμα αλουμινίου. Για το πλαίςιο κα παρζχεται εγγύηζη από ηον καηαζκεσαζηή ένανηι
διάβρωζης για χρονικό διάςτθμα 10 εηών τουλάχιςτον.
3.2.2.6 Σφςτθμα πυρόςβεςθσ
Ψο Θλεκτροκίνθτο Υυροςβεςτικό όχθμα κα πρζπει να διακζτει:
• Δεξαμενό καταςκευαςμϋνη από πολυαιθυλϋνιο υλικό μϋγιςτησ χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 700 (lit)
• Σωλόνα υψηλόσ πύεςησ με χειροκύνητο τύμπανο τύλιξησ και μόκοσ τουλϊχιςτον 35 (m)
• Αντλύα υψηλόσ πιϋςεωσ τουλϊχιςτον 175 (bar) με δυνατότητα παροχόσ ύδατοσ εώσ 15 (lt / min)
• Δοχεύο παραγωγόσ αφρού με χωρητικότητα τουλϊχιςτον 25 (lit)
3.2.2.7 Καμπίνα χειριςτι
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα ειδικισ χριςθσ κα πρζπει να διακζτει ςτο εμπρόςκιο μζροσ του εργονομικά ςχεδιαςμζνο κάλαμο
οδιγθςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει πλευρικζσ κφρεσ με ανοιγόμενα παράκυρα, δυνατότθτα πλιρουσ ορατότθτασ, δφο (2)
κακίςματα με ηϊνεσ αςφαλείασ, κακϊσ και κονςόλα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα όργανα χειριςμοφ και ελζγχου ϊςτε να
παρζχεται ςτον οδθγό/χειριςτι όλθ θ απαραίτθτθ εργονομία τόςο κατά τθν οδιγθςθ όςο και κατά τον χειριςμό τθσ εκάςτοτε
λειτουργίασ. Σι κφρεσ τθσ καμπίνασ κα πρζπει να είναι ςτερεωμζνεσ ςτο εμπρόςκιό τουσ μζροσ, με μεντεςζδεσ υψθλισ
αντοχισ, και να ανοίγουν προσ τα ζξω.
3.2.2.8 Συςτιματα Ρζδθςθσ / Ανάρτθςθσ / Διεφκυνςθσ
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα κα πρζπει να διακζτει υδραυλικό ςφςτθμα πζδθςθσ με δίςκουσ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ και
ταμποφρα ςτουσ οπίςκιουσ. Ξατά τθν διαδικαςία τθσ πζδθςθσ θ παρουςία ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ ενζργειασ κρίνεται
υποχρεωτικι για τθν εξαςφάλιςθ μζγιςτθσ αυτονομίασ.
Κα πρζπει να διακζτει μεμονωμζνο ςφςτθμα ανάρτθςθσ για τον εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα τόςο για τθν αςφάλεια και τθν
άνεςθ του οδθγοφ όςο και για τθν αςφαλι μεταφορά του εξοπλιςμοφ, υλικϊν ι οποιουδιποτε άλλου εμπορεφματοσ.
Κα πρζπει να διακζτει υποβοικθςθ ςτο ςφςτθμα διεφκυνςθσ και δυνατότθτασ ρφκμιςθσ του τιμονιοφ κακ’ φψοσ με γνϊμονα
τθν αςφαλι και άνετθ οδιγθςθ του Σχιματοσ.
3.2.2.9 Εγγφθςθ
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα ειδικισ χριςθσ κα πρζπει να φζρει εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι τουλάχιςτον για 2 ζτθ για το
ςφνολο του Σχιματοσ και τουλάχιςτον 10 ζτθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του πλαιςίου.
3.2.2.10 Εμπειρία καταςκευαςτι
Σ καταςκευαςτισ του Σχιματοσ κα πρζπει να ζχει διακζςει, τθν τελευταία πενταετία, παρεμφερι με τα προςφερόμενα
Σχιματα ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ωσ παρεμφερι , νοοφνται Σχιματα ιδίων διαςτάςεων, με ιδίου τφπου και
αντίςτοιχθσ ιςχφοσ θλεκτροκινθτιρα (-ων) ζλξθσ, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ πρόωςθσ και ιδίασ γενιάσ
ςυςτιματα ελζγχου πζδθςθσ-ανάρτθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, ο προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλλει βεβαίωςθ
υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του καταςκευαςτι θ οποία να δθλϊνει τα παραδοκζντα παρεμφερι Σχιματα ςε
πόλεισ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Σ αρικμόσ των παρεμφερϊν παραδοκζντων Σχθμάτων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διακόςια (200).
3.2.2.11 Φφλλο Συμμόρφωςθσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ

1

Θλεκτρικό όχθμα

100%

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
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από τον καταςκευαςτι
2

Πθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων

ΡΑΛ

3

Ευρωπαικι Ζγκριςθ Ψφπου 2007/46 ΕΞ
κατθγορίασ Σχιματοσ Ρ1

ΡΑΛ

4

Πζγιςτο Πικοσ

ζωσ 4,0 (m)

5

Πζγιςτο Υλάτοσ

ζωσ 1,3 (m)

6

Πζγιςτο φψοσ

ζωσ 2,0 (m)

7

Πζγιςτο ςυνολικό βάροσ με φορτίο

ζωσ 2.500 (kg)

8

Ωλικό Ξαταςκευισ πλαιςίου Σχιματοσ
από αλουμίνιο

ΡΑΛ

9

Υυροςβεςτικό Χφςτθμα

ΡΑΛ

10

Πζγιςτθ χωρθτικότθτα Δεξαμενισ
Υυροςβεςτικοφ

τουλάχιςτον 700 (lt)

11

Ωλικό Ξαταςκευισ Δεξαμενισ
Υυροςβεςτικοφ

πολυαικυλζνιο

12

Ψρόμπα πίεςθσ Δεξαμενισ

τουλάχιςτον 175
(bar)

13

Υαροχι αντλίασ υψθλισ πιζςεωσ

εϊσ 15 (lit/min)

14

Δοχείο παραγωγισ αφροφ

ΡΑΛ

15

Χωρθτικότθτα δοχείου παραγωγισ αφροφ

Ψουλάχιςτον 25 (lit)

16

Πικοσ ςωλινασ υψθλισ πιζςεωσ

τουλάχιςτον 35 (m)

17

Θλεκτροκινθτιρασ

θλεκτρικόσ AC
τριφαςικόσ

18

Λςχφσ Θλεκτροκινθτιρα

ζωσ 10 kW

19

Ξίνθςθ Σχιματοσ ςε ανθφόρα με κλίςθ

τουλάχιςτον 15%

20

Πζγιςτθ ταχφτθτα

τουλάχιςτον 40
km/h

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι
θλεκτρονικι) του νόμιμου εκπροςϊπου του
ςτθν οποία να αναφζρεται και ο αρικμόσ
ζγκριςθσ
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
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21

Ενεργειακι κατανάλωςθ

Χαμθλότερθ ι ίςθ με
250 Wh/km)

22

Χυςςωρευτζσ

λικίου

23

Χωρθτικότθτα Χυςςωρευτϊν

τουλάχιςτον 12 KWh

24

Ππροςτά τροχοί

διςκόφρενα

25

Υίςω τροχοί

ταμποφρα

26

δυνατότθτα ανάκτθςθσ ενζργειασ κατά
τθν διάρκεια του φρεναρίςματοσ

ΡΑΛ

27

ςτο εμπρόςκιο
μζροσ του Σχιματοσ

28

εργονομικά
ςχεδιαςμζνοσ

29

Ξαμπίνα χειριςτι

2 κακίςματα

30

κονςόλα ελζγχου

31

όργανα χειριςμοφ
και ελζγχου
λειτουργίασ του
Σχιματοσ

32

33

34

35
36
37

Aςφαλισ λειτουργία για τισ πόρτεσ τθσ
καμπίνασ με μεντεςζδεσ ςτερεωμζνουσ
ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ καμπίνασ
Εμπειρία καταςκευαςτι ςε πωλιςεισ
Σχθμάτων ομοίου τφπου τθν τελευταία
πενταετία ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ καταςκευαςτι
κατά ISO 9001
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ προμθκευτι
κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO
45001, ISO 50001
Εγγφθςθ ςυνολικοφ Σχιματοσ από
καταςκευαςτι
Εγγφθςθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ
πλαιςίου Σχιματοσ από καταςκευαςτι

ΡΑΛ
Ψουλάχιςτον 200
Σχιματα

Υιςτοποιθτικό ECE 101 ι ιςοδφναμο
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
ςφραγίδα και υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι)
από τον καταςκευαςτι
Ωπογεγραμμζνθ(φυςικά ι ψθφιακά)
βεβαίωςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ

NAI

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικοφ

ΡΑΛ

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικϊν

Ψουλάχιςτον 2 ζτθ

Ωπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι

Ψουλάχιςτον 10 ζτθ

Ωπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι

3.2.3 Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλά διάτρθτα προςτατευτικά πλαϊνά
Τχθμα ειδικϊν χριςεων με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλά διάτρθτα πλαϊνά, αμιγϊσ θλεκτρικό και με μθδενικζσ εκπομπζσ
ρφπων. Ρα φζρει ζγκριςθ από τθν ΕΕ (Ευρωπαικι οδθγία 2007/46 κατθγορία Ρ1) για κυκλοφορία δθμόςιων οδϊν και
μεταφοράσ εμπορευμάτων και να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο για διανομζσ και λοιπζσ μεταφορζσ ςτο ςφνολο τθσ
γεωγραφικισ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Διμου.
3.2.3.1 Κφριεσ διαςτάςεισ
Σι κφριεσ διαςτάςεισ του μικροφ φορτθγοφ κα πρζπει να τθροφν τα παρακάτω:
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Πζγιςτο μικοσ

ζωσ 4,0 m

Πζγιςτο πλάτοσ

ζωσ 1,3 m

Πζγιςτο φψοσ

ζωσ 2,0 m

Πζγιςτο μικτό βάροσ με φορτίο

ζωσ 2.500 kg

3.2.3.2 Επιδόςεισ
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα κα πρζπει κατά προτίμθςθ:
• Ρα μπορεί να αναπτφξει ταχφτθτα τουλάχιςτον 40 km/h
• Ρα ζχει δυνατότθτα κίνθςθσ ςε ανθφόρα με κλίςθ τουλάχιςτον 15%
3.2.3.3 Αυτονομία & Συςςωρευτζσ (Μπαταρίεσ)
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα ειδικισ χριςθσ Κα πρζπει να ζχει ενεργειακι κατανάλωςθ χαμθλότερθ ι ίςθ με 250 Wh/km
ςφμφωνα με το πρότυπο δοκιμαςτικό τεςτ ECE 101 ι άλλο ιςοδφναμο ςχετικό πιςτοποιθτικό αυτονομίασ. Θ μπαταρία του κα
πρζπει να είναι λικίου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 12 kWh. Σ χρόνοσ φόρτιςθσ του Σχιματοσ κα κυμαίνεται από ζξι (6) εϊσ
οχτϊ (8) ϊρεσ ανάλογα με τον τφπο του ςυςςωρευτι.
3.2.3.4 Κινθτιρασ
Σ κινθτιρασ κα πρζπει να είναι θλεκτρικόσ AC τριφαςικόσ, ιςχφοσ ζωσ 10 kW ςε κατάςταςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ.
3.2.3.5 Ρλαίςιο
Για τθν αποτροπι διαβρωτικϊν επιδράςεων και τθν επίτευξθ μικρότερου απόβαρου προσ όφελοσ επαφξθςθσ του ωφζλιμου
φορτίου, θ ςυγκρότθςθ του πλαιςίου Σχιματοσ και τθσ καμπίνασ κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι καταςκευαςμζνθ από
κατάλλθλο και ανκεκτικό κράμα αλουμινίου. Για το πλαίςιο κα παρζχεται εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι ζναντι διάβρωςθσ
για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν τουλάχιςτον.
3.2.3.6 Ρλατφόρμα φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ (καρότςα)
Ψο θλεκτροκίνθτο όχθμα κα πρζπει να διακζτει ανατρεπόμενθ πλατφόρμα (καρότςα) που να φζρει διάτρθτα ψθλά
προςτατευτικά πλαϊνά, με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από τθν αριςτερι, τθ δεξιά και τθν οπίςκια πλευρά. Ψο φψοσ φόρτωςθσ –
εκφόρτωςθσ τθσ καρότςασ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 840 mm για καλφτερθ χρθςτικότθτα και εργονομία. Ψα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ καρότςασ κα πρζπει να είναι:
 Πικοσ εϊσ 2.400 (mm)
 Υλάτοσ ζωσ 1.300 (mm)
 Βάροσ φορτίου φόρτωςθσ τουλάχιςτον 700 (kg)
3.2.3.7 Καμπίνα χειριςτι
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα ειδικισ χριςθσ κα πρζπει να διακζτει ςτο εμπρόςκιο μζροσ του εργονομικά ςχεδιαςμζνο κάλαμο
οδιγθςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει πλευρικζσ κφρεσ με ανοιγόμενα παράκυρα, δυνατότθτα πλιρουσ ορατότθτασ, δφο (2)
κακίςματα με ηϊνεσ αςφαλείασ, κακϊσ και κονςόλα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα όργανα χειριςμοφ και ελζγχου ϊςτε να
παρζχεται ςτον οδθγό/χειριςτι όλθ θ απαραίτθτθ εργονομία τόςο κατά τθν οδιγθςθ όςο και κατά τον χειριςμό τθσ εκάςτοτε
λειτουργίασ. Σι κφρεσ τθσ καμπίνασ κα πρζπει να είναι ςτερεωμζνεσ ςτο εμπρόςκιό τουσ μζροσ, με μεντεςζδεσ υψθλισ
αντοχισ, και να ανοίγουν προσ τα ζξω.
3.2.3.8 Συςτιματα Ρζδθςθσ / Ανάρτθςθσ / Διεφκυνςθσ
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα κα πρζπει να διακζτει υδραυλικό ςφςτθμα πζδθςθσ με δίςκουσ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ και
ταμποφρα ςτουσ οπίςκιουσ. Ξατά τθν διαδικαςία τθσ πζδθςθσ θ παρουςία ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ ενζργειασ κρίνεται
υποχρεωτικι για τθν εξαςφάλιςθ μζγιςτθσ αυτονομίασ.
Κα πρζπει να διακζτει μεμονωμζνο ςφςτθμα ανάρτθςθσ για τον εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα τόςο για τθν αςφάλεια και τθν
άνεςθ του οδθγοφ όςο και για τθν αςφαλι μεταφορά του εξοπλιςμοφ, υλικϊν ι οποιουδιποτε άλλου εμπορεφματοσ.
Κα πρζπει να διακζτει υποβοικθςθ ςτο ςφςτθμα διεφκυνςθσ και δυνατότθτασ ρφκμιςθσ του τιμονιοφ κακ’ φψοσ με γνϊμονα
τθν αςφαλι και άνετθ οδιγθςθ του Σχιματοσ.
3.2.3.9 Εγγφθςθ
Ψο Θλεκτροκίνθτο όχθμα ειδικισ χριςθσ κα πρζπει να φζρει εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι τουλάχιςτον για 2 ζτθ για το
ςφνολο του Σχιματοσ και τουλάχιςτον 10 ζτθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του πλαιςίου.
3.2.3.10 Εμπειρία καταςκευαςτι
Σ καταςκευαςτισ του Σχιματοσ κα πρζπει να ζχει διακζςει, τθν τελευταία πενταετία, παρεμφερι με τα προςφερόμενα
Σχιματα ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ωσ παρεμφερι , νοοφνται Σχιματα ιδίων διαςτάςεων, με ιδίου τφπου και
αντίςτοιχθσ ιςχφοσ θλεκτροκινθτιρα (-ων) ζλξθσ, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ πρόωςθσ και ιδίασ γενιάσ
ςυςτιματα ελζγχου πζδθςθσ-ανάρτθςθσ.
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Για τον ςκοπό αυτό, ο προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλλει βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
καταςκευαςτι θ οποία να δθλϊνει τα παραδοκζντα παρεμφερι Σχιματα ςε πόλεισ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα
με όςα περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Σ αρικμόσ των παρεμφερϊν παραδοκζντων Σχθμάτων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διακόςια (200).
3.2.3.11 Φφλλο Συμμόρφωςθσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ / ΡΕΛΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

1

Θλεκτρικό όχθμα

100%

2

Πθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων

ΡΑΛ

3

Ευρωπαικι Ζγκριςθ Ψφπου 2007/46
κατθγορίασ Σχιματοσ Ρ1

ΡΑΛ

4

Πικοσ Σχιματοσ

ζωσ 4,0 (m)

5

Υλάτοσ Σχιματοσ

ζωσ 1,3 (m)

6

Ϊψοσ Σχιματοσ με τον εξοπλιςμό

ζωσ 2,0 (m)

7

Πζγιςτο μεικτό βάροσ με φορτίο

ζωσ 2.500
(kg)

8

Ϊψοσ φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ καρότςασ

ζωσ 840
(mm)

9

Υλατφόρμα φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ,
ανατρεπόμενθ με ψθλά διάτρθτα πλαϊνά

ΡΑΛ

10

Πικοσ πλατφόρμασ

Ζωσ 2.400
(mm)

11

Υλάτοσ πλατφόρμασ

Ζωσ 1.300
(mm)

12

Βάροσ φορτίου φόρτωςθσ

τουλάχιςτον
700 (kg)

13

Ωλικό Ξαταςκευισ πλαιςίου Σχιματοσ από
αλουμίνιο

ΡΑΛ

14

Αντιδιαβρωτικι προςταςία

ΡΑΛ

15

Θλεκτροκινθτιρασ

θλεκτρικόσ
AC
τριφαςικόσ

16

Λςχφσ Θλεκτροκινθτιρα

ζωσ 10 kW

17

Δυνατότθτα κίνθςθσ ςε ανθφόρα με κλίςθ

τουλάχιςτον
15%

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι θλεκτρονικι) του νόμιμου
εκπροςϊπου του ςτθν οποία να αναφζρεται και ο
αρικμόσ ζγκριςθσ
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
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Πζγιςτθ ταχφτθτα

τουλάχιςτον
40 km/h

19

Ενεργειακι κατανάλωςθ

Χαμθλότερθ
ι ίςθ με 250
Wh/km

20

Χυςςωρευτισ

λικίου

21

Χωρθτικότθτα Χυςςωρευτι

τουλάχιςτον
12 Kwh

22

Ππροςτά τροχοί

διςκόφρενα

23

Υίςω τροχοί

ταμποφρα

24

Δυνατότθτα ανάκτθςθσ ενζργειασ κατά τθν
διάρκεια του φρεναρίςματοσ

ΡΑΛ

18

25

ςτο
εμπρόςκιο
μζροσ του
Σχιματοσ

26

εργονομικά
ςχεδιαςμζνθ

27

2 κακίςματα
Ξαμπίνα χειριςτι

καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Υιςτοποιθτικό ECE 101 ι ιςοδφναμο
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι

28

κονςόλα
ελζγχου

29

όργανα
χειριςμοφ
και ελζγχου
λειτουργίασ
του
Σχιματοσ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι

30

Αςφαλισ λειτουργία για τισ πόρτεσ τθσ
καμπίνασ με μεντεςζδεσ ςτερεωμζνουσ ςτο
μπροςτινό μζροσ τθσ καμπίνασ και άνοιγμα
προσ τα ζξω

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι

31

Εμπειρία καταςκευαςτι ςε πωλιςεισ
Σχθμάτων ομοίου τφπου τθν τελευταία
πενταετία ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε

Ψουλάχιςτον
200
Σχιματα

Ωπογεγραμμζνθ (φυςικά ι ψθφιακά) βεβαίωςθ από
τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ καταςκευάςτριασ
εταιρείασ

32
33
34
35

Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ καταςκευαςτι κατά
ISO 9001
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ προμθκευτι κατά
ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001,
ISO 50001
Εγγφθςθ ςυνολικοφ Σχιματοσ από
καταςκευαςτι

NAI

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικοφ

ΡΑΛ
Ψουλάχιςτον
2 ζτθ

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικϊν

Εγγφθςθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ
πλαιςίου Σχιματοσ από καταςκευαςτι

Ψουλάχιςτον
10 ζτθ

Ωπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι
Ωπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι
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3.2.4 Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ
Θλεκτροκίνθτο όχθμα αμιγϊσ θλεκτρικό και με μθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων. Ρα φζρει ζγκριςθ από τθν ΕΕ (Ευρωπαικι οδθγία
2007/46 κατθγορία Ρ1) για κυκλοφορία δθμόςιων οδϊν και μεταφοράσ εμπορευμάτων και να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο
με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν μετακίνθςθσ των ςυνεργείων/μθχανικϊν και των απαραίτθτων υλικϊν εργαςιϊν τθσ
Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ του Διμου.
3.2.4.1 Κφριεσ διαςτάςεισ
Σι κφριεσ διαςτάςεισ του μικροφ φορτθγοφ κα πρζπει να τθροφν τα παρακάτω:
Πζγιςτο μικοσ

ζωσ 4,0 m

Πζγιςτο πλάτοσ

ζωσ 1,3 m

Πζγιςτο φψοσ

ζωσ 2,1 m

Πζγιςτο μικτό βάροσ με φορτίο

ζωσ 2.500 kg

3.2.4.2 Επιδόςεισ
Ψο Θλεκτροκίνθτο μικρό φορτθγό κα πρζπει:
• Ρα μπορεί να αναπτφξει ταχφτθτα τουλάχιςτον 40 km/h
• Ρα ζχει δυνατότθτα κίνθςθσ ςε ανθφόρα με κλίςθ τουλάχιςτον 15%
3.2.4.3 Αυτονομία & Συςςωρευτζσ (Μπαταρίεσ)
Ψο Θλεκτροκίνθτο μικρό φορτθγό Κα πρζπει να ζχει ενεργειακι κατανάλωςθ χαμθλότερθ ι ίςθ με 250 Wh/km ςφμφωνα με το
πρότυπο δοκιμαςτικό τεςτ ECE 101 ι άλλο ιςοδφναμο ςχετικό πιςτοποιθτικό αυτονομίασ. Θ μπαταρία του κα πρζπει να είναι
λικίου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 12 kWh. Σ χρόνοσ φόρτιςθσ του Σχιματοσ κα κυμαίνεται από ζξι (6) εϊσ οχτϊ (8) ϊρεσ
ανάλογα με τον τφπο του ςυςςωρευτι.
3.2.4.4 Κινθτιρασ
Σ κινθτιρασ κα πρζπει να είναι θλεκτρικόσ AC τριφαςικόσ, ιςχφοσ ζωσ 10 kW ςε κατάςταςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ.
3.2.4.5 Ρλαίςιο
Για τθν αποτροπι διαβρωτικϊν επιδράςεων και τθν επίτευξθ μικρότερου απόβαρου προσ όφελοσ επαφξθςθσ του ωφζλιμου
φορτίου, θ ςυγκρότθςθ του πλαιςίου Σχιματοσ κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι καταςκευαςμζνθ από κατάλλθλο και
ανκεκτικό κράμα αλουμινίου. Για το πλαίςιο κα παρζχεται εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι ζναντι διάβρωςθσ για χρονικό
διάςτθμα 10 ετϊν τουλάχιςτον.
3.2.4.6 Χϊροσ φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ
Ψο θλεκτροκίνθτο μικρό φορτθγό κα πρζπει να διακζτει πλατφόρμα (καρότςα) με φψοσ φόρτωςθσ εϊσ 840 (mm), κλειςτοφ
τφπου καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό και αντιδιαβρωτικό υλικό, με ανοιγόμενα ρολά πλευρικά, κακϊσ και πόρτα ςτο οπίςκιο
μζροσ. Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ καρότςασ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι:
• Πικουσ ζωσ 2.500 (mm)
• Υλάτουσ εϊσ 1.300 (mm)
• Χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 3.0 (m³)
3.2.4.7 Καμπίνα χειριςτι
Κα πρζπει να διακζτει ςτο εμπρόςκιο μζροσ του εργονομικά ςχεδιαςμζνο κάλαμο οδιγθςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει
πλευρικζσ κφρεσ με ανοιγόμενα παράκυρα, δυνατότθτα πλιρουσ ορατότθτασ, δφο (2) κακίςματα με ηϊνεσ αςφαλείασ, κακϊσ
και κονςόλα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα όργανα χειριςμοφ και ελζγχου ϊςτε να παρζχεται ςτον οδθγό/χειριςτι όλθ θ
απαραίτθτθ εργονομία τόςο κατά τθν οδιγθςθ όςο και κατά τον χειριςμό τθσ εκάςτοτε λειτουργίασ. Σι κφρεσ τθσ καμπίνασ κα
πρζπει να είναι ςτερεωμζνεσ ςτο εμπρόςκιό τουσ μζροσ, με μεντεςζδεσ υψθλισ αντοχισ, και να ανοίγουν προσ τα ζξω.
3.2.4.8 Συςτιματα Ρζδθςθσ / Ανάρτθςθσ / Διεφκυνςθσ
Κα πρζπει να διακζτει υδραυλικό ςφςτθμα πζδθςθσ με δίςκουσ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ και ταμποφρα ςτουσ οπίςκιουσ.
Ξατά τθν διαδικαςία τθσ πζδθςθσ θ παρουςία ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ ενζργειασ κρίνεται υποχρεωτικι για τθν εξαςφάλιςθ
μζγιςτθσ αυτονομίασ. Κα πρζπει να διακζτει μεμονωμζνο ςφςτθμα ανάρτθςθσ για τον εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα τόςο για
τθν αςφάλεια και τθν άνεςθ του οδθγοφ όςο και για τθν αςφαλι μεταφορά του εξοπλιςμοφ, υλικϊν ι οποιουδιποτε άλλου
εμπορεφματοσ. Κα πρζπει να διακζτει υποβοικθςθ ςτο ςφςτθμα διεφκυνςθσ και δυνατότθτασ ρφκμιςθσ του τιμονιοφ κακ’
φψοσ με γνϊμονα τθν αςφαλι και άνετθ οδιγθςθ του Σχιματοσ.
3.2.4.9 Εγγφθςθ
Ψο Θλεκτροκίνθτο μικρό φορτθγό τφπου Van κα πρζπει να φζρει εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι τουλάχιςτον για 2 ζτθ για το
ςφνολο του Σχιματοσ και τουλάχιςτον 10 ζτθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του πλαιςίου
3.2.4.10 Εμπειρία καταςκευαςτι
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Σ καταςκευαςτισ του μικροφ θλεκτροκίνθτου φορτθγοφ τφπου VAN κα πρζπει να ζχει διακζςει, τθν τελευταία πενταετία,
παρεμφερι με τα προςφερόμενα Σχιματα ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ωσ παρεμφερι , νοοφνται Σχιματα ιδίων
διαςτάςεων, με ιδίου τφπου και αντίςτοιχθσ ιςχφοσ θλεκτροκινθτιρα (-ων) ζλξθσ, με ιδίου τφπου ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ
πρόωςθσ και ιδίασ γενιάσ ςυςτιματα ελζγχου πζδθςθσ-ανάρτθςθσ.
Για τον ςκοπό αυτό, ο προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλλει βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
καταςκευαςτι θ οποία να δθλϊνει τα παραδοκζντα παρεμφερι Σχιματα ςε πόλεισ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα
με όςα περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Επί ποινι αποκλειςμοφ ο αρικμόσ των παρεμφερϊν παραδοκζντων Σχθμάτων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον διακόςια (200).
3.2.4.11 Φφλλο Συμμόρφωςθσ
Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ / ΡΕΛΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

1

Θλεκτρικό όχθμα

100%

2

Πθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων

ΡΑΛ

3

Ευρωπαικι Ζγκριςθ Ψφπου 2007/46 ΕΞ
κατθγορίασ Σχιματοσ Ρ1

ΡΑΛ

4

Πικοσ Σχιματοσ

ζωσ 4,0 (m)

5

Υλάτοσ Σχιματοσ

ζωσ 1,3 (m)

6

Ϊψοσ Σχιματοσ με τον εξοπλιςμό

ζωσ 2,1 (m)

7

Πζγιςτο μεικτό βάροσ με φορτίο

ζωσ 2.500 (kg)

8

Ϊψοσ φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ καρότςασ

ζωσ 840 (mm)

9

Υλατφόρμα φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ κλειςτοφ
τφπου, με ανοιγόμενο πλευρικό ρολό και
πόρτα ςτο οπίςκιο μζροσ

10

Πικοσ πλατφόρμασ

ζωσ 2.500 (mm)

11

Υλάτοσ πλατφόρμασ

Ζωσ 1.300
(mm)

12

Τγκοσ φορτίου φόρτωςθσ

13

Ωλικό Ξαταςκευισ πλαιςίου Σχιματοσ από
αλουμίνιο

ΡΑΛ

14

Αντιδιαβρωτικι προςταςία

ΡΑΛ

15

Θλεκτροκινθτιρασ

16

Λςχφσ Θλεκτροκινθτιρα

ΡΑΛ

τουλάχιςτον
3
3,0 (m )

θλεκτρικόσ AC
τριφαςικόσ
ζωσ 10 kW

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι θλεκτρονικι) του νόμιμου
εκπροςϊπου του ςτθν οποία να αναφζρεται και ο
αρικμόσ ζγκριςθσ
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι τι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
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καταςκευαςτι

17

Δυνατότθτα κίνθςθσ ςε ανθφόρα με κλίςθ

τουλάχιςτον
15%

18

Πζγιςτθ ταχφτθτα

τουλάχιςτον
40 km/h

19

Ενεργειακι κατανάλωςθ

20

Χυςςωρευτισ

21

Χωρθτικότθτα Χυςςωρευτι

22

Ππροςτά τροχοί

23

Υίςω τροχοί

24

Δυνατότθτα ανάκτθςθσ ενζργειασ κατά τθν
διάρκεια του φρεναρίςματοσ

Χαμθλότερθ ι
ίςθ με 250
Wh/km
λικίου
τουλάχιςτον 12
Kwh
διςκόφρενα

ταμποφρα

ΡΑΛ

25

ςτο εμπρόςκιο
μζροσ του
Σχιματοσ

26

εργονομικά
ςχεδιαςμζνθ

27

2 κακίςματα
Ξαμπίνα χειριςτι

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Υιςτοποιθτικό ECE 101 ι ιςοδφναμο
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι
Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι

28

κονςόλα
ελζγχου

29

όργανα
χειριςμοφ και
ελζγχου
λειτουργίασ
του Σχιματοσ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι

ΡΑΛ

Φφλλο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςφραγίδα και
υπογραφι (φυςικι ι ψθφιακι) από τον
καταςκευαςτι

Ψουλάχιςτον
200 Σχιματα

Ωπογεγραμμζνθ (φυςικά ι ψθφιακά) βεβαίωςθ από
τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ καταςκευάςτριασ
εταιρείασ

30

31
32
33
34
35

Αςφαλισ λειτουργία για τισ πόρτεσ τθσ
καμπίνασ με μεντεςζδεσ ςτερεωμζνουσ ςτο
μπροςτινό μζροσ τθσ καμπίνασ και άνοιγμα
προσ τα ζξω
Εμπειρία καταςκευαςτι ςε πωλιςεισ
Σχθμάτων ομοίου τφπου τθν τελευταία
πενταετία ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ καταςκευαςτι
κατά ISO 9001
Υιςτοποιθτικό Υοιότθτασ προμθκευτι κατά
ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001,
ISO 50001
Εγγφθςθ
ςυνολικοφ
Σχιματοσ
από
καταςκευαςτι
Εγγφθςθ
αντιδιαβρωτικισ
προςταςίασ
πλαιςίου Σχιματοσ από καταςκευαςτι

NAI

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικοφ

ΡΑΛ
Ψουλάχιςτον 2
ζτθ
Ψουλάχιςτον 10
ζτθ

Αντίγραφο Υιςτοποιθτικϊν
Ωπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι
Ωπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι
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3.2.5 Στακμόσ Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW
3.2.5.1 Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ
Σ φορτιςτισ κα είναι επιδαπζδιοσ ι επι-τοίχιοσ φορτιςτισ AC και κα ζχει τι δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε εξωτερικοφσ και
εςωτερικοφσ χϊρουσ. Κα φζρει τουλάχιςτον 1 παροχι AC TYPE 2, ιςχφοσ ζωσ 22kW . Κα διακζτει ςφςτθμα ενεργοποίθςθσ με
κάρτα RFID και κα δφναται να υποςτθρίξει τθν πλατφόρμα cloud PCR - OCPP για ζξυπνθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ
φόρτιςθσ. Επίςθσ κα φζρει οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων με ενδείξεισ LED.
3.2.5.2 Φυςικά χαρακτθριςτικά
Ψο υλικό καταςκευισ κα είναι μεταλλικό . Ψο παροχικό καλϊδιο κα είναι μικουσ περίπου 4 m.
3.2.5.3 Θλεκτρικά Χαρακτθριςτικά
Ψάςθ ειςόδου: 3φαςικό (100 -400V AC, ±20%) - Χυχνότθτα δικτφου: 50Hz/60Hz
Χυνολικι Λςχφσ: ζωσ 22kW - Ψάςθ εξόδου: 100 - 400 V ΑC±20%
Φεφμα εξόδου: ΑC: 22kW 3Φ: 32 Α - Υροςταςία από θλεκτρικι διαρροι
3.2.5.4 Ρεριβαλλοντικζσ ςυνκικεσ
Κερμοκραςία λειτουργίασ: από -20 :C ζωσ +55 :C
Επίπεδο Υροςταςίασ: IP54
3.2.5.5 Ριςτοποιιςεισ και διαςφάλιςθ ποιότθτασ Στακμοφ Φόρτιςθσ
Σ ςτακμόσ φόρτιςθσ κα ςυμμορφϊνεται με το παρακάτω:
 certification CE
3.2.5.6 Φφλλο Συμμόρφωςθσ
Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

1

Ωποδοχζσ φόρτιςθσ/ παροχι

Ψουλάχιςτον 1 Χ AC TYPE 2

2

Ωλικό καταςκευισ

3

Πικοσ παροχικοφ καλωδίου

4

Ψοποκζτθςθ

5

Ψάςθ ειςόδου

6

Χυχνότθτα ειςόδου

50Hz/60Hz

7

Λςχφσ εξόδου

AC: 22kW

8

Ψάςθ εξόδου

100 – 400 V AC +/-20%

9

Φεφμα εξόδου

3Φ / 22kW / 32 A

10

Υροςταςία από θλεκτρικι διαρροι

11

Κερμοκραςία λειτουργίασ

12

Επίπεδο Υροςταςίασ

13

Σκόνθ ενδείξεων

14

Ενδείξεισ LED

ΡΑΛ

15

certification CE

ΡΑΛ

Πεταλλικι καταςκευι
ζωσ 4 (m)
Επιδαπζδια ι επι-τοίχια
3Φ 100 - 400 VAC ( +/- 20%)

ΡΑΛ
από -20 °C ζωσ +55 :C
IP54
ΡΑΛ

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από
τον καταςκευαςτι

3.3 ΟΜΑΔΑ Δ
3.3.1 Υβριδικι Μονάδα ΑΡΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh ςυνδυαηόμενθ με Υβριδικοφσ
Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW
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3.3.1.1 Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ
Θ παροφςα περιγραφι αφορά τθν προμικεια Ωβριδικισ Πονάδασ αποτελοφμενθ από ςφςτθμα αποκικευςθσ ενζργειασ, θ
οποία κα παράγεται από Φωτοβολταϊκοφσ ςυλλζκτεσ. Θ ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ πλθν τθσ μονάδασ αποκικευςθσ,
περιλαμβάνει τθν ταυτόχρονθ καταςκευι Φ/Β ςτακμοφ επί των υπαρχόντων ςτεγάςτρων ςυνολικισ μζγιςτθσ ιςχφοσ 40 kW
για τθν αποκικευςθ και χριςθ ενζργειασ με ςκοπό τθν τροφοδοςία Χτακμϊν Φόρτιςθσ Θλεκτροκίνθτων Σχθμάτων. Σ
καταςκευαςτισ του υπο προμικεια ςυςτιματοσ κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνα τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία ςτθν
μελζτθ, ςχεδιαςμό, καταςκευι και λειτουργία Αυτόνομων/Ωβριδικϊν Χυςτθμάτων παραγωγισ και διαχείριςθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ εκτόσ δικτφου παραγόμενθσ από ΑΥΕ που να περιλαμβάνουν Φωτοβολταϊκά πλαίςια, Ωβριδικοφσ μετατροπείσ,
ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου και να ζχουν ενςωματωμζνο λογιςμικό απομακρυςμζνου ελζγχου, και προγραμματιςμοφ αυτοφ.
Κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον πζντε (5) ζργα, όμοιασ ι και παραπάνω χωρθτικότθτασ και ιςχφοσ του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, για τον ςκοπό αυτό κα πρζπει ο προμθκευτισ να υποβάλλει υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ
βεβαίωςθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του καταςκευαςτι θ οποία να δθλϊνει τα εκ τελεςκζντα ζργα με αναφορά ςτον πελάτθχριςτθ τθσ εκάςτοτε εγκατάςταςθσ.
Ψα κφρια τεχνικά μζρθ τθσ πρόταςθσ είναι:
3.3.1.2 Σφςτθμα αποκικευςθσ
Ψο ςφςτθμα αποκικευςθσ κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε οικίςκο κατάλλθλων διαςτάςεων όπου κα τοποκετείται εντόσ
όλοσ ο εξοπλιςμόσ, κα φζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και κα περιλαμβάνει :
 Χυςςωρευτζσ Λόντων Οικίου ςυνολικισ μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 40 KWh
 Ωβριδικοφσ Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 KW
 Οογιςμικό ςφςτθμα ελζγχου και διαχείριςθσ (EMS).
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ
Διάρκεια Ηωισ

10 χρόνια

Εφαρμογι

φόρτιςθ Θλεκτρικϊν Σχθμάτων

Ξφκλουσ τθν θμζρα

Ψουλάχιςτον 1 Υλιρθ Ξφκλο Φόρτιςθσ (10% -90% SOC)

Battery Voltage

Nominal 650 V DC, Range: 585 to 744 V DC

Φυκμόσ Εκφόρτιςθσ κατά ελάχιςτο

0,5C

Φυκμόσ Φόρτιςθσ κατά ελάχιςτο

0,5C

Ελάχιςτοσ DC roundtrip efficiency at 50% SOC

94%

Σνομαςτικι Ελάχιςτθ (DC) Αποκ. Ενζργεια

40 kWh

AC Input

400 V, 3P+N+PE, 200 A

AC Output

400 V, 3P+N+PE, 250 A

Connection Interface

Input: Powerlock (Option: screwed) Output: Powerlock (Option: screwed) 4 x
blind output boards

Cell Operating Range

-20 to +60°C discharge +5 to +55°C charge

Υροςταςία

IP68

Υυροπροςταςία
Υιςτοποιιςεισ

Χφςτθμα πυρόςβεςθσ με κερμικι ςκανδάλθ (N2 / CO2) ςε κάκε πακζτο
μπαταριϊν
EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, EN 61439-4, OVE E 8101, IEC 60364

Εγγφθςθ Υροϊόντοσ

2 χρόνια

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΜΕΤΑΤΟΡΕΑ (INVERTER) ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
Διάρκεια Ηωισ

15 χρόνια

Ψφποσ Πετατροπζα

Off-Grid (Οειτουργία εκτόσ δικτφου), δυνατότθτα εντόσ δικτφου

Transformer

On-Board / 400 V, 3P+N+PE

Switch Function

On-Board

Κερμοκραςιακό εφροσ λειτουργίασ

Ψουλάχιςτον 0 C to 50 C

0

0

Ραράμετροι Ειςόδου Φωτοβολταϊκϊν
Ελάχιςτοσ αρικμόσ ανεξάρτθτων ειςόδων MPPT

2

Ελάχιςτθ Λςχφσ Φωτοβολταϊκϊν

40 kW

Διακόπτθσ Λςχφοσ DC από Φωτοβολταϊκά

Motorized ανά είςοδο

Υροςταςία Ωπερτάςεων ςτθν είςοδο DC

Ψype II
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3.3.1.3 Φωτοβολταϊκό ςφςτθμα
Ψα κφρια προτεινόμενα υλικά του Φ/Β ςτακμοφ ςυνολικισ ιςχφοσ 39,60 kW είναι τα κάτωκι:
 Χφςτθμα ςτιριξθσ των Φ/Β γεννθτριϊν με πιςτοποίθςθ.
 Φ/Β γεννιτριεσ τθσ εταιρείασ 450Wp (88 τεμ).
 Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ με υλικά πιςτοποιθμζνα.
 Αντικεραυνικι προςταςία.
3.3.1.3.1 Σφςτθμα Στιριξθσ
Για τθν τοποκζτθςθ των πλαιςίων κα τοποκετθκοφν πιςτοποιθμζνα ςυςτιματα ςτιριξθσ ελλθνικισ εταιρείασ για ςτζγθ. Ψα
ςυςτιματα ςτιριξθσ κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ εταιρείασ. Σ προςανατολιςμόσ του ςυςτιματοσ κα
πρζπει να είναι ςτθν κατεφκυνςθ νότου και κα μεγιςτοποιεί τθν παραγωγι ενζργειασ. Σ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ ςτιριξθσ
κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα εκνικά πρότυπα, τουσ εφαρμοηόμενουσ Ευρωκϊδικεσ, κακϊσ και τα ςχετικά
Εκνικά Υαραρτιματα. Ψο ςφςτθμα ςτιριξθσ κα είναι κατάλλθλο και ειδικά ςχεδιαςμζνο για το ςυγκεκριμζνο τφπο και
διαςτάςεισ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων, κα διακζτει ςτατικι μελζτθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και θ
καταςκευάςτρια εταιρεία κα εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα
ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των προτφπων ISO 9001 και ISO 14001. Σι βίδεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυναρμολόγθςθ του
ςκελετοφ φζρουν αντιδιαβρωτικι επίςτρωςθ ι είναι από ανοξείδωτο ατςάλι. Θ εγκατάςταςθ των πάνελ ςτθ βάςθ κα
υλοποιείται χρθςιμοποιϊντασ ςφικτιρεσ αλουμινίου. Ωσ προσ τθν αντιδιαβρωτικι προςταςία ο ςκελετόσ του ςυςτιματοσ
ςτιριξθσ κα αποτελείται από ατςάλι προγαλβανιςμζνο ι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ.
Ψο ςφςτθμα ςτιριξθσ κα πλθροί τα πρότυπα CE, EC, ASCE, AS NZS, CFE, IS NCH, SANS και κα υπάρχει δυνατότθτα ελζγχου τθσ
επαλικευςθσ τθσ ςτακερισ δομισ μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ. Ψζλοσ, το ςφςτθμα ςτιριξθσ κα διακζτει για όλεσ τισ
γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ μετά τθν καταςκευι βάςεισ γραπτι εγγφθςθ 10 ετϊν (επί ποινισ αποκλειςμοφ), ενϊ ο εκτιμϊμενοσ
χρόνοσ ηωισ υπερβαίνει τα 20 ζτθ.
3.3.1.3.2 Φωτοβολταϊκά πλαίςια
Ψα φωτοβολταϊκά πλαίςια κα είναι όλα του ίδιου καταςκευαςτι, κα ανικουν ςτθν ίδια ςειρά, όπωσ προκφπτει από τθν
επίςθμθ κατθγοριοποίθςθ του καταςκευαςτι, κα είναι τθσ ίδιασ ονομαςτικισ ιςχφοσ (450 Wp) και ίδιων θλεκτρικϊν
χαρακτθριςτικϊν και των ίδιων γεωμετρικϊν διαςτάςεων:
 Λδίου τφπου και μοντζλου.
 Ψεχνολογίασ μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου.
 Μδιεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ.
 Μδιοσ αρικμόσ Φ/Β κελιϊν, ιδίων διαςτάςεων, ςε παρόμοια θλεκτρολογικι ςυνδεςμολογία μεταξφ τουσ.
 Μδια θλεκτρολογικά χαρακτθριςτικά (τάςθ, ρεφμα).
Ξάκε Φ/Β πλαίςιο κα φζρει ευανάγνωςτθ πινακίδα/ετικζτα θ οποία κα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πίςω πλευρά του και θ οποία
κα αναφζρει τουλάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά (και τισ ςχετικζσ ςυνκικεσ υπολογιςμοφ, π.χ. STC):
 Ψφπο και καταςκευαςτι.
 Πζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφ (PMPP).
 Ψάςθ ςτθ μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφ (VMPP).
 Φεφμα ςτθ μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφ (IMPP).
 Φεφμα βραχυκφκλωςθσ (Isc).
 Ψάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ (Voc).
 Αρικμόσ ςειράσ παραγωγισ (Serial Number).
 Σ διεκνισ οργανιςμόσ και τα πρότυπα βάςει του οποίου γίνεται θ πιςτοποίθςθ του προϊόντοσ.
 PMpp > 450 Wp (STC).
 Απόδοςθ Φ/Β πλαιςίου > 20.60 %.
 Πθχανικι αντοχι ςε φορτίο χιονιοφ: 5400 Pa, Φορτίο ανζμου: 2400 Pa.
 ΦΨΘ Κερμοκραςιακόσ Χυντελεςτισ Λςχφοσ *%/ο0+ > - 0,35 (%/ο0).
 Δίοδοι παράκαμψθσ > 3.
 Ξουτί διακλάδωςθσ με προςταςία τουλάχιςτον ΛΦ67.
o
 NOCT < 45 ±2 C.
Κα πρζπει επιπλζον να διακζτουν τισ παρακάτω πιςτοποιιςεισ, κακϊσ και όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ που αφοροφν τα
Φωτοβολταϊκά πλαίςια (ςειρά πιςτοποιιςεων IEC):





ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
OHSAS18001:2007.
CE
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Κα πρζπει να διακζτουν 12ετι εργοςταςιακι εγγφθςθ προϊόντοσ, κακϊσ και εγγφθςθ απόδοςθσ για περίοδο είκοςι πζντε (25)
ετϊν με επιτρεπόμενθ πτϊςθ απόδοςθσ ιςχφοσ το πολφ ζωσ (επί τθσ αρχικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ PMPP, όπωσ ορίηεται ςτο
τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και ςτισ εγγυιςεισ που ςυνοδεφουν το Φ/Β (πλαίςιο):
 2,00% ςτο τζλοσ του 1ου ζτουσ.
 0,50% ανά ζτοσ, ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ.
 Χυνολικά 17% ςτο τζλοσ του 25ου ζτουσ.
Ξατά τθν παράδοςι τουσ, ι πριν από αυτι, τα Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα ςυνοδεφονται από Flash Reports όπου κα
αναγράφεται θ πραγματικι ιςχφσ τουσ όπωσ κα καταμετράται για το κακζνα χωριςτά (ςε ςυνδυαςμό με το μοναδικό αρικμό
καταςκευαςτι – serial number) πριν από τθν ζξοδό τουσ από το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. Αποδεκτι κα είναι μόνο κετικι
ανοχι επί τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ.
3.3.1.3.3 Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ
Ρίνακεσ ελζγχου και προςταςίασ Συνεχοφσ εφματοσ (DC)
Ψα τμιματα χειριςμοφ και προςταςίασ DC κα είναι ενςωματωμζνα ςτουσ αντιςτροφείσ τάςθσ οι οποίοι είναι καταςκευαςμζνοι
από κατάλλθλο υλικό για εξωτερικι τοποκζτθςθ.
Καλωδιϊςεισ DC
Για τθν θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των Φ/Β ςτοιχειοςειρϊν με τουσ πίνακεσ DC τα καλϊδια του δικτφου DC κα χρθςιμοποιθκοφν
ειδικά καλϊδια τφπου Θ1Η2Η2-Ξ (EN 50618) για Φ/Β ςυςτιματα (solar) με ενςωματωμζνεσ τισ επαφζσ κετικοφ και αρνθτικοφ
πόλου. Ψα καλϊδια κα είναι ανκεκτικά ςε υπεριϊδθ (UV) ακτινοβολία κακϊσ επίςθσ και ςτο όηον, κα ζχουν βελτιωμζνθ
ςυμπεριφορά ςε περίπτωςθ φωτιάσ και κα διακζτουν χαμθλζσ εκπομπζσ καπνοφ. Κα λειτουργοφν ςε εκτεταμζνθ περιοχι
κερμοκραςιϊν, με βελτιωμζνθ ςυμπεριφορά ζναντι τριβισ, καταςκευαςμζνα από επικαςςιτερωμζνο, λεπτοπολφκλωνο αγωγό
χαλκοφ, θ μόνωςθ κα είναι από δικτυωμζνο ειδικό ελαςτομερζσ, με ανκεκτικότθτα ςε κερμότθτα και όηον, και ο μανδφασ από
κερμοανκεκτικό, δικτυωμζνο ειδικό ελαςτομερζσ μείγμα, ανκεκτικό ςτο όηον, ςτθν υπεριϊδθ (UV) ακτινοβολία, ςτα
ορυκτζλαια και ςτα χθμικά.
Υλθροφν τισ προδιαγραφζσ:
 Υιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το ενθμερωμζνο εναρμονιςμζνο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50618 (H1Z2Z2-Ktype).
 Αγωγόσ από επικαςςιτερωμζνο χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5.
 Πζγιςτθ επιτρεπτι τάςθ λειτουργίασ 1500 VDC.
ο
 Κερμοκραςία αγωγοφ -40...120 C (ςφμφωνα με το πρότυπο EN 60216-1).
 Βραδφκαυςτα κατά IEC 60332.
 Ελεφκερα αλογόνων, κατά ΕΡ 50268-2 ι ΕΡ 50267-2 , IEC 60754-1.
 Αντοχι ςε καιρικζσ ςυνκικεσ και θλιακι ακτινοβολία (UV) κατά HD 605/A1.
 Τηον-ανκεκτικά ςφμφωνα με το EN 50396.
 Διπλι μόνωςθ (μόνωςθ αγωγοφ και εξωτερικι μόνωςθ).
 Υροςταςία ζναντι νεροφ (Χ-Linked Water - Proof) βάςει του προτφπου H1Z2Z2-K.
Ψα καλϊδια DC κα οδεφουν κατά μικοσ τθσ βάςθσ ςτιριξθσ με κατάλλθλθ ςυγκράτθςθ επί των μεταλλικϊν ικριωμάτων και ςε
ςθμεία όπου απαιτείται θ ταφι τουσ αυτι κα γίνεται εντόσ κατάλλθλου χάνδακα.
Σφνδεςμοι (Connectors) Φ/Β Ρλαιςίων - Strings
Σι connectors που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ των Φ/Β πλαιςίων με τουσ αντιςτροφισ κα είναι
προςταςίασ τουλάχιςτον IP65, με αντοχι ςτθν τάςθ λειτουργίασ τθσ καλωδίωςθσ των Φ/Β πλαιςίων και των μετατροπζων. Κα
πλθροφν το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΛΕC 62852:2014 (το πρότυπο EN 50521:2008 ζχει αντικαταςτακεί από το νεότερο ^C
62852:2014).
Καλωδιϊςεισ Συςτιματοσ Επικοινωνίασ
Ψα καλϊδια κα πρζπει να πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ και ιδιαίτερα εκείνεσ που αφοροφν ςε κζματα
Θλεκτρομαγνθτικισ Χυμβατότθτασ. Ψα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τφπου LiYCY ι/και Li2YCY, CAN, UTP εξωτ.
χϊρου.
Χε κάκε περίπτωςθ κα διαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα των καλωδίων με τον εξοπλιςμό, ενϊ θ όδευςθ τουσ κα γίνεται όπωσ
προβλζπουν οι προςταςίεσ των καλωδίων.
Διαςταςιολόγθςθ καλωδίων
Σι διατομζσ των καλωδίων κα υπολογιςτοφν ςφμφωνα με ΕΟΣΨ HD384 και ςε κάκε περίπτωςθ θ διατομι κα είναι τζτοια ϊςτε
ςε πλιρεσ φορτίο οι ωμικζσ απϊλειεσ να είναι μικρότερεσ από 2% ςτο DC.
3.3.1.3.4 Αντικεραυνικι προςταςία, Ρροςταςία από Υπερτάςεισ, Γειϊςεισ, Γενικι ςχεδίαςθ
Θ μελζτθ εφαρμογισ και ο ςχεδιαςμόσ του Χυςτιματοσ Αντικεραυνικισ Υροςταςίασ, τθσ προςταςίασ από υπερτάςεισ και του
ςυςτιματοσ γείωςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα ακόλουκα πρότυπα:
• Ευρωπαϊκό Υρότυπο ΕΡ 62305 - 1 , "Protection against lightning, Part 1: General Principles".
• Ευρωπαϊκό Υρότυπο ΕΡ 62305 - 2: "Protection against lightning, Part 2: Risk Management".
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•
•
•
•

Ευρωπαϊκό Υρότυπο ΕΡ 62305 - 3 , "Protection against lightning. Physical damage to structures and life hazard".
Ευρωπαϊκό Υρότυπο ΕΡ 62305 - 4 , "Protection against Lightning part 4 : Electrical and electronic systems within structures".
Διεκνζσ Υρότυπο IEC 60 664, "Insulation coordination for equipment within low- voltage systems".
Διεκνζσ Υρότυπο IEC 60364 - 4 - 443, "Electrical installations of buildings, Part 4: Protection for safety, Chapter 44:
Protection against overvoltage, Section 443: Protection against overvoltage of atmospheric origin due to switching".
• Διεκνζσ Υρότυπο IEC 61643 - 12, "Low voltage surge protective devices - Part 12: SPDs connected to low voltage power
distribution systems - Selection and application principles".
• Διεκνζσ Υρότυπο IEC 61643 - 22, "Low voltage surge protective devices - Part 22: SPDs connected to telecommunication and
signaling networks - Selection and application principles".
Σ ςχεδιαςμόσ του Χυςτιματοσ Αντικεραυνικισ Υροςταςίασ (ΧΑΥ) κα πραγματοποιθκεί βάςει τθσ ςειράσ προτφπων ΕΡ 62305. Θ
ςτάκμθ αντικεραυνικισ προςταςίασ (Lighting Protection Level - LPL) προςδιορίηεται μετά από ανάλυςθ κινδφνου (risk
assessment) ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΡ 62305.02.
3.3.1.4 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ενζργειασ
Κα περιλαμβάνεται κατάλλθλο ςφςτθμα / λογιςμικό διαχείριςθσ τθσ παραγόμενθσ και καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ.
3.3.1.5 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΑΡΑΛΤΘΣΘ

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΤΕΚΜΕΛΛΩΣΘ

Υροδιαγραφζσ Πετατροπζα (inverter)

ΡΑΛ

Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον καταςκευαςτι

1

Υροδιαγραφζσ Χυςτιματοσ Αποκικευςθσ ενζργειασ

ΡΑΛ

Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον καταςκευαςτι

2

Φωτοβολταϊκά Υλαίςια

ΡΑΛ

Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον καταςκευαςτι

3

Χφςτθμα Χτιριξθσ Φωτοβολταϊκϊν Υλαιςίων

ΡΑΛ

Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον καταςκευαςτι

4

Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ

ΡΑΛ

Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο από τον καταςκευαςτι

Τπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν τεχνικι περιγραφι

5
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ΜΕΟΣ Β- ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ψο παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονικθκε για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Αγακονθςίου, ςφμφωνα με τθν
παρακάτω ταξινόμθςθ. Σι υπολογιηόμενεσ τιμζσ βαςίηονται ςε ζρευνα αγοράσ και ςε προςφορζσ που ςυλλζχτθκαν από τθν
αρμόδια Επιτροπι Διερεφνθςθσ Ψιμϊν.
Θ παροφςα Χφμβαςθ υποδιαιρείται ςτo Ωποζργο 1 που αποτελείται από τισ Σμάδεσ Α,Β & Γ. Ξάκε υποψιφιοσ Σικονομικόσ
Φορζασ μπορεί να ςυμμετάςχει ςε μία ι παραπάνω Σμάδεσ.
ΟΜΑΔΑ Α
ΣΠΑΔΑ Α: « Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο + Χτακμόσ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW », εκτιμϊμενθσ
αξίασ 270.000,00 € πλζον ΦΥΑ 24%.
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΜΧ

ΡΥ

1

ΟΜΑΔΑ Α
Θλεκτροκίνθτο Οεωφορείο ( χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15
ατόμων + 1 κζςθ ΑμΕΑ)
Χτακμόσ φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW

215.000,00 €

1

215.000,00 €

2

55.000,00 €
1
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

55.000,00 €
270.000,00 €
64.800,00 €
334.800,00 €

ΟΜΑΔΑ Β
ΣΠΑΔΑ Β: «Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ξαλακοφόρο – Ανυψωτικό + Θλεκτροκίνθτο Υυροςβεςτικό Τχθμα Ειδικϊν Χριςεων +
Θλεκτροκίνθτο Τχθμα Ψφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ + Θλεκτροκίνθτο Τχθμα
Ψφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ + Χτακμοί Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ
ιςχφοσ 22 kW », εκτιμϊμενθσ αξίασ 458.000,00 € πλζον ΦΥΑ 24%.
Α/Α
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΜΧ
ΡΥ
ΟΜΑΔΑ Β
1
2
3
4
5

Θλεκτροκίνθτο πυροςβεςτικό όχθμα ειδικϊν χριςεων
Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και
επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ
Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και
ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ
Θλεκτροκίνθτο όχθμα καλακοφόρο-ανυψωτικό
Χτακμόσ φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW

90.000,00 €

1

90.000,00 €

62.000,00 €

1

62.000,00 €

62.000,00 €

1

62.000,00 €

224.000,00 €
1
5.000,00 €
4
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

224.000,00 €
20.000,00 €
458.000,00 €
109.920,00 €
567.920,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΠΑΔΑ Γ: «Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ με ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh ςυνδυαηόμενθ με Ωβριδικοφσ
Inverters ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW», εκτιμϊμενθσ αξίασ 72.000,00 € πλζον ΦΥΑ 24%.
Α/Α
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΜΧ
ΡΥ
ΟΜΑΔΑ Γ
1
Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ
72.000,00 €
1
72.000,00 €
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
72.000,00 €
ΦΡΑ 24 %
17.280,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
89.280,00 €
ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: € 992.000,00, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ 23%.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
ΑΚΟ 1: Αντικείμενο τθσ Ρρομικειασ
Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά το Ωποζργο 1 ςτθν προμικεια με τίτλο «Δράςεισ Θλεκτροκίνθςθσ Διμου Δυτικισ Λζςβου” ςτον
Άξονα «Ρεριβάλλον», του Υρογράμματοσ «ΑΝΤΩΝΘΣ ΤΛΤΣΘΣ» και αφορά τθν προμικεια των κάτωκι:
ΟΜΑΔΑ Α
1) Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Οεωφορείου.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 266.600,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 34144910-0
2) Ενόσ (1) Χτακμοφ Φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 68.200,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 31681500-8
ΟΜΑΔΑ Β
1) Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Σχιματοσ Ξαλακοφόρου Ανυψωτικοφ.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 277.760,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 34144900-7.
2) Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου πυροςβεςτικοφ Σχιματοσ ειδικϊν χριςεων.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 111.600,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 34144900-7.
3) Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Σχιματοσ τφπου pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 76.880,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 34144900-7.
4) Ενόσ (1) Θλεκτροκίνθτου Σχιματοσ τφπου pick-up με ανατρεπόμενθ καρότςα και ψθλι διάτρθτθ περίφραξθ.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 76.880,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 34144900-7.
5) Ψεςςάρων (4) Χτακμϊν Φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 24.800,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 31681500-8
ΟΜΑΔΑ Γ
1) Πίασ (1) Ωβριδικισ Πονάδασ ΑΥΕ.
Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ είναι € 89.280,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ και ο κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 του
προμθκευόμενου είδουσ είναι ο 09331200-0.
Ψα υπό Υρομικεια Σχιματα, Χτακμοί Φόρτιςθσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ κα είναι καινοφργια και κα παραδοκοφν πλιρωσ
ςυναρμολογθμζνα και ζτοιμα για λειτουργία.
Χτο αντικείμενο τθσ Υρομικειασ περιλαμβάνεται, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου από τον προμθκευτι, θ οποία κα
πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν παραλαβι των Σχθμάτων/μθχανθμάτων.
Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ζωσ δεκατζςςερεισ (14) μινεσ.
Σ χρόνοσ υλοποίθςθσ ξεκινά από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ Χφμβαςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
Θ Χφμβαςθ ανά Σμάδα κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
ΑΚΟ 2: Λςχφουςεσ Διατάξεισ

70

22PROC010669385 2022-06-01
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ διζπετε από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του Ρ.4412/2016 (Α’147) “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» με τισ τροποποιιςεισ του Ρ.4497/2017, Ρ.4605/2019, Ρ.4608/ 2019, Ρ.4609/2019.
 του Ρ.4314/2014 (Α’265 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ρ.3419/2005 (Α’297) και
άλλεσ διατάξεισ” και του Ρ.3614/2007 (Α’267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013».
 του Ρ.4270/2014 (Α’143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
 του Ρ.4250/2014 (Α’74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν Υροςϊπων και Ωπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Ψομζα-Ψροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του
άρκρου 1.
 τθσ παρ. Η του Ρ.4152/2013 (Α’107) «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
 του Ρ.4129/2013 (Α’52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο».
 του άρκ. 26 του Ρ.4024/2011 (Α’226) «Χυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με
κλιρωςθ».
 του Ρ.4013/2011 (Α’204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…».
 του Ρ.3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν,
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Υρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”.
 του άρκ. 4 του π.δ.118/07 (Α’150).
 του άρκ. 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Β’185) του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν.
 του Ρ.3548/2007 (Α’68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Ψφπο και άλλεσ
διατάξεισ».
 του Ρ.2859/2000 (Α’248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ».
 του ν.2690/1999 (Α’45) “Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκ. 7 και 13 ζωσ
15.
 του ν.2121/1993 (Α’ 25) «Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα»
 του π.δ.28/2015 (Α’34) “Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ.80/2016 (Α’145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”.
 τθσ με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου
Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β’1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ Χφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.
ΑΚΟ 3: Συμβατικά Στοιχεία
Χυμβατικά ςτοιχεία τθσ Υρομικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι :
α) Ψο Χυμφωνθτικό τθσ Υρομικειασ.
β) Θ Σικονομικι & Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου.
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γ) Σι Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ.
δ) Θ Χυγγραφι Ωποχρεϊςεων.
ε) Θ Διακιρυξθ.
ΑΚΟ 4: Αξία και τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ
Θ εκτζλεςθ τθσ Υρομικειασ κα γίνει με Διεκνι Ανοικτό Δθμόςιο Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (άνω των ορίων) με βάςθ τουσ όρουσ
που κακορίηει θ Σικονομικι Επιτροπι του Διμου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ (ςυμφερότερθ από τεχνικό-οικονομικι άποψθ προςφορά) για το
ςφνολο τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ.
Σ προχπολογιςμόσ τθσ Χφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €800.000,00, πλζον €192.000,00 για Φ.Υ.Α. 24%, ιτοι ςυνολικά
€992.000,00, κα καλυφκεί με δεςμεφςεισ βάςει των ςχετικϊν Αποφάςεων Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ για το ζτοσ 2022.
ΑΚΟ 5: Σφμβαςθ
Σ Ανάδοχοσ τθσ Υρομικειασ μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ζρκει ςε οριςμζνο
τόπο και χρόνο, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ ι όπωσ αλλιϊσ ορίηεται
ςε αυτι (άρκρο 105 παρ.4 Ρ.4412/16) για τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ και να κατακζςει τθν κατά το άρκρο 6 τθσ παροφςασ
εγγφθςθ για τθν καλι τθσ εκτζλεςθ.
ΑΚΟ 6: Ροινικζσ ιτρεσ - Ζκπτωςθ του Αναδόχου
Σ Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ.5 του άρκ. 105 του N.4412/16,
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ Χφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν
επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκ. 206.
ΑΚΟ 7: Ρλθμμελισ καταςκευι
Εφ' όςον θ ποιότθτα του εξοπλιςμοφ δεν ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να το
βελτιϊςει ι και να το αντικαταςτιςει αν θ Ωπθρεςία το κεωρεί απαραίτθτο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ,
που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί
να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται
ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ (άρκ. 213 παρ.1 Ρ.4412/16).
ΑΚΟ 8: Φόροι - Τζλθ - Κρατιςεισ
Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
Χφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκ. 4 Ρ.4013/2011
όπωσ ιςχφει)
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκ. 36 του
N.4412/2016.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (άρκ. 350 παρ. 3 του N.4412/2016).
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Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ.
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του
κακαροφ ποςοφ.
Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ, αρχικι ι και επαναλθπτικι, των περιλιψεων Διακιρυξθσ ςε εφθμερίδεσ βαρφνουν τον Ανάδοχο (άρκ.
4 Ρ.3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του Ρ.3801/2009 και τθν εγκφκλιο 11 αρ. πρωτ. 27754/28.06.2010 του Ωπ.
Εςωτερικϊν). Σ Φ.Υ.Α. επί τοισ (%) ςτον οποίον υπάγονται τα ηθτοφμενα είδθ, βαρφνει το Διμο.
ΑΚΟ 9: Εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται και τμθματικά και προχποκζτει, εκτόσ από τθν ζκδοςθ των νόμιμων παραςτατικϊν εκ
μζρουσ του και τθν τιρθςθ των λοιπϊν υποχρεϊςεων του που προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ.
Πετά τθν παραλαβι των ειδϊν, ο Ανάδοχοσ εκδίδει ςχετικό τιμολόγιο πϊλθςθσ. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςθσ
κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν και εφόςον θ Επιτροπι Υαραλαβισ δεν
διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλόλθτα τουσ.
Πετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του προμθκευτι, τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
δικαιολογθτικϊν, ο Διμοσ υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, όπωσ ορίηεται
ςτο άρκ. 1 παρ. Ηϋ (Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) υποπαράγραφοσ Η.5 (Χυναλλαγζσ μεταξφ των
επιχειριςεων και Δθμοςίων Αρχϊν - άρκ. 4 Σδθγίασ 2011/7) του Ρ.4152/2013 (ΦΕΞ Α’107).
Πετά τθν πάροδο των τριάντα (30) θμερϊν, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται νόμιμο τόκο υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ,
εφόςον ζχει εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ και νομικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν ζχει λάβει το οφειλόμενο ποςό εμπρόκεςμα,
εκτόσ εάν ο οφειλζτθσ δεν ευκφνεται για τθν κακυςτζρθςθ.
ΑΚΟ 10: Ραραλαβι
Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν ενεργείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Υαραλαβισ παρουςία του Αναδόχου.
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ, θ Επιτροπι Υαραλαβισ μπορεί να
προτείνει τθν απόρριψθ των υπό προμικεια ειδϊν, ι τθν αντικατάςταςθ τουσ.
Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ Υαραλαβισ εντόσ τθσ από τθν ίδια οριηόμενθσ
προκεςμίασ, ο Διμοσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ τοφτων ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και κατά τον
προςφορότερο για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπου.
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παρ.5 του άρκρου 221 (άρκρο 208 παρ.1 του Ρ.4412/16).
Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το
επικυμεί, ο προμθκευτισ (άρκ. 208 παρ. 2 του Ρ.4412/16).
Αν θ Χφμβαςθ προβλζπει µόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Υαραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ ι απόρριψθσ µετά τθ διενζργεια τθσ µακροςκοπικοφ ελζγχου.
Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ (άρκρο 208 παρ.6 του Ρ.4412/16).
Για οτιδιποτε άλλο ςχετίηεται με τθν παραλαβι των υλικϊν, ιςχφει το άρκ. 208 παρ.5 του Ρ.4412/2016.
ΑΚΟ 11: Χρόνοσ παράδοςθσ
Ψα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δεκατεςςάρων (14) μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI - ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
Σ (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ) ςφμφωνα
με το άρκρο 79 του ν.4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προβλζψεισ:
α. Θ Ανακζτουςα Αρχι:
1. Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το Ε.Ε.Ε.Χ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ κατάλλθλα πεδία.
2. Χτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Χ, επιλζγει εξαγωγι.
3. Ψο αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό πρόγραμμα που
ζχουμε ςτουσ Θ/Ω). Ψο αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΧΘΔΘΧ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ Διακιρυξθσ.
β. Σ Σικονομικόσ Φορζασ:
1. Υρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΧΘΔΘΧ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Ω του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Χτθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι
Ε.Ε.Ε.Χ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Χ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΧΘΔΘΧ.
2. Χτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν κακοριςτεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο
κατάλλθλο ςθμείο.
3. Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Ψο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ του με χριςθ
κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Χε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Χ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ
αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει
οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Χε περιβάλλον MacOSX ι Linux, το
eΕ.Ε.Ε.Χ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι.
4. Ωπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα).
5. Ωποβάλλει το Ε.Ε.Ε.Χ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ,
Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Χ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf, είτε με το ανζβαςμα του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το
δθμιοφργθςε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).
Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Χ που επιςφρουν τον
αποκλειςμό του εκάςτοτε Σικονομικοφ Φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ:
α. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ Σικονομικόσ Φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε.Χ.
β. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ Σικονομικόσ Φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ
ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ
Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Χ μαηί με χωριςτό Ε.Ε.Ε.Χ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για
κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.
γ. Χτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων Σικονομικϊν Φορζων (λ.χ ενϊςεων, κοινοπραξιϊν,
ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα Σικονομικό Φορζα, χωριςτό Ε.Ε.Ε.Χ, ςτο οποίο
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτα μζρθ ΛΛ ζωσ V αυτοφ.
δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Χ ιςχφουν τα ακόλουκα:
(1) Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ Σικονομικοφ Φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό,
υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του Σικονομικοφ Φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
(2) Ψο ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Χ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παρ.2 (β-γ) του παρόντοσ.
(3) Ξατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο
11, ο Σικονομικόσ Φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ
του/των προςϊπου/ων που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το Ε.Ε.Ε.Χ.
(4) Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Χ
που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ άρκρου.
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV - Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Α/Α

Τιμι
Ρροςφοράσ
χωρίσ ΦΡΑ
€

Είδοσ Οχιματοσ / Μθχανιματοσ

Τεμ.

1

Θλεκτροκίνθτο
Οεωφορείο
(Xωρθτικότθτασ
τουλάχιςτον 15 ατόμων + 1 κζςθ ΑμΕΑ)

1

2

Χτακμόσ φόρτιςθσ τφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ
ιςχφοσ 40 Kw

1

Σφνολο
Ρροςφοράσ €
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ 24%
€

Σφνολο
Ρροςφοράσ €
με ΦΡΑ

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ B
ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Α/Α

Τιμι
Ρροςφοράσ
χωρίσ ΦΡΑ
€

Είδοσ Οχιματοσ / Μθχανιματοσ

πυροςβεςτικό

1

Θλεκτροκίνθτο
χριςεων

2

Θλεκτροκίνθτο όχθμα τφπου pick-up με κλειςτό,
ςτεγανό και επιςκζψιμο το τμιμα τθσ καρότςασ

1

3

Θλεκτροκίνθτο
ανατρεπόμενθ
περίφραξθ

1

όχθμα
καρότςα

όχθμα

ειδικϊν

Τεμ.

Σφνολο
Ρροςφοράσ €
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ 24%
€

Σφνολο
Ρροςφοράσ €
με ΦΡΑ

1

τφπου
pick-up
με
και ψθλι διάτρθτθ

4

Θλεκτροκίνθτο όχθμα καλακοφόρο - ανυψωτικό

1

5

Χτακμόσ φόρτιςθσ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ
ιςχφοσ 22 kW

4

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Α/Α

1

Είδοσ Οχιματοσ / Μθχανιματοσ

Ωβριδικι Πονάδα ΑΥΕ

Τιμι
Ρροςφοράσ
χωρίσ ΦΡΑ
€

Τεμ.

Σφνολο
Ρροςφοράσ €
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ 24%
€

Σφνολο
Ρροςφοράσ €
με ΦΡΑ

1

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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ΡΑΑΤΘΜΑ V - Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΜΧΨΣΟΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ
Θμερομθνία ζκδοςθσ:
ΥΦΣΧ: Διμο…………….
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμ.:........................ ποςοφ ................... ευρϊ. Ξφριοι,
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι
....................... ευρϊ υπζρ του
(i)

γνωρίςουμε ό τι εγγυόμαςτε με
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου

τθν
και

παροφςα
διηιςεωσ

επιςτολι ανζκκλθτα
μζχρι του ποςοφ

και
των

( ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)…………

ΑΦΠ.............................................. διεφκυνςθ) ι
(ii)

*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου

(ι, πατρϊνυμο)…………

ΑΦΠ.............................................. διεφκυνςθ) ι
(iii)

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ θ Ξοινοπραξίασ

]: των φυςικϊν /νομικϊν προςϊπων

α) (πλιρθ επωνυμία) ..................................................... ,ΑΦΠ ..................... (διεφκυνςθ) ........................................... β) (πλιρθ
επωνυμία) .................................................. ,ΑΦΠ ............................ ( διεφκυνςθ)................................................ γ) ( πλιρθ
επωνυμία) .................................................. ,ΑΦΠ ..................... (διεφκυνςθ) ...........................................
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ , εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του ................................ /τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν……………………(αρικμό/θμερομθνία)…………
Διακιρυξθ/Υρόςκλθςθ/Υρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ..... του Διμου, για
τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ:
................................................................... » ......................................

«Υρομικεια

θλεκτρικϊν

Σχθμάτων

Διμου

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά θ μερικά , χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε
πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………………….ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςθ
ςασ
ότι
μποροφμε
να
κεωριςουμε
τθν
Ψράπεηα
μασ
απαλλαγμζνθ
από
κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ παροφςασ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο ςασ με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΜΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΙΧ ΕΞΨΖΟΕΧΘΧ
Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ .......................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ....................................................................................................................................................
ΥΦΣΧ: Διμο ........................................
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμ ...................... ποςοφ ..................... ευρϊ.
Ξφριοι,
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενο ι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
....................... ευρϊ υπζρ του
(i)

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+:

( ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .......................................... ,

ΑΦΠ............................................. διεφκυνςθ) ι
(ii)

*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:

( ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .......................................... ,

ΑΦΠ............................................. διεφκυνςθ) ι
(iii)

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ θ Ξοινοπραξίασ+:

των φυςικϊν /νομικϊν προςϊπων

α) (πλιρθ επωνυμία) ..................................................... , ΑΦΠ ................... (διεφκυνςθ) ........................................... β) (πλιρθ
επωνυμία) .................................................. , ΑΦΠ ........................... ( διεφκυνςθ)................................................ γ) ( πλιρθ
επωνυμία) .................................................. , ΑΦΠ ................... (διεφκυνςθ) ............................................
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ , εκ τθσ
ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ υπ’ αρικ ... Χφμβαςθσ «Υρομικεια
θλεκτρικϊν Σχθμάτων Διμου ......................................»,
Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά θ μερικά χωρίσ καμία
από μζρουσ μασ αντίρρθςθ , αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο θ μθ τθσ
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ ) ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι
κεωριςουμε τθν Ψράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.

ςασ

ότι

μποροφμε

να

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ , το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛ - Σχζδιο Σφμβαςθσ
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

Θμερομθνία ………. /……….. / 2022

ΔΘΜΟΣ ΑΓΑΚΟΝΘΣΛΟΥ

Αρικ. Υρωτ.

Δ/ΝΣΘ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ
ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ
Συμβατικοφ Ροςοφ ............................................................... € (με ΦΡΑ)
ΥΦΑΘ : «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά Σχιματα-Χτακμοί Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου»
Αρικμόσ Χφμβαςθσ: ........................
Χυμβατικό Υοςό (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24%):
Ανάδοχοσ: ...............................
Είδοσ: .........................................................
Εργοδότθσ: Διμοσ Αγακονθςίου

……….€

Χτο ………… ςιμερα ........................ , ...... /..../2021, ςτα γραφεία του Διμου Αγακονθςίου, οι παρακάτω
ςυμβαλλόμενοι:

1) Αφενόσ, ο ……………, που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτα του ωσ Διμαρχοσ τον Διμου Αγακονθςίου, ο οποίοσ κα καλείται ςτο
εξισ «Ανακζτων Φορζασ» και

2) Αφετζρου, ο/θ με τθν επωνυμία που εδρεφει ..... ( οδόσ ................. , ΨΞ ..............., τθλ ..................... ) και υπάγεται ςτθν Δ
.Σ.Ω με ΑΦΠ ...................... που νομίμωσ εκπροςωπείται από τθν /τον . , οδόσ, αρικμόσ ΨΞ .................... με Α .Δ.Ψ. ……………….
και κα καλείται ςτο εξισ «Σικονομικόσ Φορζασ», λαμβάνοντασ υπόψθ:
τθν υπ' αρικμ. ……/2021 απόφαςθ Δθμοτικοφ Χυμβουλίου για τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ οικον. Ζτουσ 2021,
τθν με αρ. πρωτ. ………./...-...-2021 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά Σχιματα-Χτακμοί
Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου» (ΑΔΑ: …………………..)
τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ με αρ . πρωτ. …………………./..-..-2021 αρ ΑΑΩ: ……………. (ΑΔΑ: ……………..)
τθν Απόφαςθ ../2021 (ΑΔΑ: ..................................... ) τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αγακονθςίου περί: «Ζγκριςθ τθσ
Πελζτθσ Υρομικειασ, των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν και κατάρτιςθσ όρων Διακιρυξθσ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ για τθν «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά Σχιματα-Χτακμοί Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου».
Ψθ με αρικμό …………../2021- (ΑΔΑ………………), Διακιρυξθ του Διμου Δυτικισ Οζςβου και τα Υαραρτιματα τθσ (ςτο εξισ
Διακιρυξθ),
Ψον ςχετικό Δθμόςιο Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά,
αποκλειςτικά βάςει τιμισ, και με Α /Α ΕΧΘΔΘΧ , ο οποίοσ διενεργικθκε τθν ...-...-202.. για τθν υλοποίθςθ τθσ Υράξθσ «Δράςεισ
Θλεκτροκίνθςθσ του Διμου Δυτικισ Οζςβου» και ειδικότερα του Ωποζργου 1: «Ωποδομζσ Θλεκτροκίνθςθσ-Θλεκτρικά ΣχιματαΧτακμοί Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου».
Ψθ με ςυςτθμικό αρικμό ΕΧΘΔΘΧ …../2021 προςφορά του Αναδόχου (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, φάκελοσ Ψεχνικισ
Υροςφοράσ, φάκελοσ Σικονομικισ Υροςφοράσ) θ οποία υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του προαναφερόμενου θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ.
Ψα πρακτικά του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ και τθν υπ' αρικμό …/2021 (ΑΔΑΠ ………..) Απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα, με
τθν οποία κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο θ ανάκεςθ τθσ Υρομικειασ του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ
Ψθν υπ' αρικμ. πρωτ. Σικ …../2021 Ειδικι Θλεκτρονικι Υρόςκλθςθ του Διμου (μζςω του ΕΧΘΔΘΧ), με τθν οποία κλικθκε θ
δεφτερθ των ςυμβαλλομζνων να υπογράψει το ςυμφωνθτικό εκτζλεςθσ του ζργου, ςτοιχεία που κεωροφνται αναπόςπαςτα
μζρθ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ και αποτελοφν με αυτιν ενιαίο ςφνολο, ςυμφϊνθςαν και αποδζχκθκαν ότι ο πρϊτοσ των
ςυμβαλλομζνων με τθν παραπάνω ιδιότθτα του, ανακζτει ςτον δεφτερο τθν εν λόγω προμικεια, με τουσ κατωτζρω όρουσ και
ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα.
ο

ΑΚΟ 1 : ΡΟΣΟΤΘΤΑ - ΕΛΔΟΣ - ΑΞΛΑ
Σι ποςότθτεσ, τα είδθ, θ τιμι και θ Ωπθρεςία (ο Φορζασ) για τθν οποία αυτά προορίηονται, ορίηονται ωσ
κατωτζρω:
Α/Α

Είδοσ Οχιματοσ / Μθχανιματοσ

Τιμι
χωρίσ ΦΡΑ
€

Τεμ.

Σφνολο
Δαπάνθσ €
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ 24%
€

Σφνολο
Δαπάνθσ €
με ΦΡΑ

1
2
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3
4
5
6
7
8
Συνολικι Συμβατικι Δαπάνθ
Ψο ςυμβατικό ποςό που κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο για τθν εκπλιρωςθ Τλων των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από
τθν παροφςα Χφμβαςθ , ανζρχεται ςτο ποςό των ………. ευρϊ (……€), ςυν ……….. € για Φ.Υ.Α. 24 %. Χυνολικά δθλαδι ςε ………….
€. Ψο ωσ άνω ποςό περιλαμβάνει τθν αξία του ςυνόλου του είδουσ ι των ειδϊν του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ με τον
αναλογοφντα ΦΥΑ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Διακιρυξθ και ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και αφορά ςτθν αγορά, φόρτωςθ,
μεταφορά, καλι λειτουργία, εκπαίδευςθ χριςθσ/ λειτουργίασ, διενζργεια δοκιμϊν του εξοπλιςμοφ και παράδοςι του ςτο
αμαξοςτάςιο του Διμου ςε κατάςταςθ πλιρουσ, άριςτθσ και απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ
του Σικονομικοφ Φορζα.
ο

ΑΚΟ 2 : ΡΟΛΟΤΘΤΑ- ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΕΣ ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ - ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
Σ προσ προμικεια Εξοπλιςμόσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 1, κα είναι εντελϊσ καινοφργιοσ, τελείωσ αμεταχείριςτοσ, απόλυτα
ςφμφωνοσ με τα δθλωκζντα ςτθν τεχνικι προςφορά του Ανάδοχου και τισ απαιτιςεισ των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν τθσ
μελζτθσ και των όρων τθσ Διακιρυξθσ, βάςει των οποίων διενεργικθκε ο διαγωνιςμόσ, ςτοιχεία τα οποία επιςυνάπτονται και
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ.
ο

ΑΚΟ 3 : ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ

3.1 ΡΑΑΔΟΣΘ
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα Σχιματα εντόσ προκεςμίασ ……… θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ Χφμβαςθσ.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί, να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν.4412/2016. Χτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ
παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του
ν.4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά
τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί ο εξοπλιςμόσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν Επιτροπι Υαραλαβισ, για τθν
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ εξοπλιςμοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία
αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, θ ποςότθτα και
ο αρικμόσ τθσ Χφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

3.2 ΡΑΑΛΑΒΘ
Θ μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια Σχθμάτων - Εξοπλιςμοφ, κα γίνεται με δαπάνθ του Αναδόχου Υρομθκευτι και
κα ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολο τθσ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Ωπθρεςία, ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 208 του Ρ .
4412/16. Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηονται οι …………… (…..) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία τθσ
απογραφισ τθσ Χφμβαςθσ. Θ παράδοςθ των Σχθμάτων/μθχανθμάτων κα λάβει χϊρα ςτο Αμαξοςτάςιο του Διμου, ςφμφωνα
με όςα προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ. Θ παραλαβι κα γίνεται από τθν οικεία Επιτροπι
παρουςία του Αναδόχου. Θ Επιτροπι ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Υαράρτθμα ΛΧ τθσ παροφςασ (ςχζδιο Χφμβαςθσ). Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θ Επιτροπι Υαραλαβισ μπορεί να
προτείνει τθν απόρριψι τθσ παραλαμβανόμενθσ ποςότθτασ του είδουσ ςφμφωνα με τα άρκρα 206 & 209 του ν.4412/2016
κακϊσ και τουσ τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν Χφμβαςθ. Θ Επιτροπι Υαραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ
ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
ο

ΑΚΟ 4 : ΡΛΘΩΜΘ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ
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4.1. Ψο Χυμβατικό Ψίμθμα για τθν εκτζλεςθ τθσ Υρομικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των ………..€ , πλζον του ΦΥΑ ποςοφ € ……………,
ιτοι ςυνολικά ςε € …………, όπωσ ορίηεται ςτθν από …… Σικονομικι Υροςφορά του Σικονομικοφ Φορζα, όπωσ ζγινε αποδεκτι.

4.2 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του εξοπλιςμοφ ςτον Ανάδοχο κα γίνει με τθν καταβολι 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του με τθν
παράδοςι του.
Θ εξόφλθςθ κα γίνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν διαβίβαςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και
με ζκδοςθ, ςτο όνομα του Σικονομικοφ Φορζα, χρθματικοφ εντάλματοσ ......................................... Ευρϊ.

4.3 Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
Χφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,07 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011
όπωσ ιςχφει)
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02 % υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016
γ) Ξράτθςθ 0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ Χφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σι
υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ' αυτοφ ειςφορά υπζρ
ΣΓΑ 20%.

4.4 Σ ανακζτων φορζασ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ θ οποιαδιποτε άλλθ
αμοιβι ςτο προςωπικό του Σικονομικοφ Φορζα ι τρίτων.
ο

ΑΚΟ 5 : ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ - ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ
5.1 Σ Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι με αρικμό ……… τθσ τράπεηασ ……………. Ξατάςτθμα …….. ποςοφ …………… € (…………………………..), το οποίο καλφπτει, ςε ποςοςτό, το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των
φίλτρων προ Φ .Υ.Α. και ιςχφοσ ………… (..) μθνϊν. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 302 του Ρ. 4412/16, όπωσ ιςχφει.
ο

ΑΚΟ 6 : ΡΟΛΝΛΚΕΣ ΘΤΕΣ
Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα οικεία άρκρα όπωσ ιςχφουν, του Ρ.4412/16 και τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ
παροφςασ Χφμβαςθσ.
ο

ΑΚΟ 7 : ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ - ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ

7.1 Θ εν λόγω Χφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Χε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με
τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Χφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, ο ανακζτων φορζασ και ο Ανάδοχοσ
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν
ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

7.2 Χε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια.
ο

ΑΚΟ 8 : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

8.1 Θ παροφςα Χφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 337 του Ρ.4412/2016.
ο

ΑΚΟ 9 : ΛΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ

9.1 Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ δζχκθκε ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ.
ο

ΑΚΟ 10 : ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παροφςα Χφμβαςθ, αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4)
όμοια πρωτότυπα, ζνα εκ των οποίων παρζλαβε ο Ανάδοχοσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛ - Ρεριεχόμενο Υπεφκυνθσ-ων Διλωςθσ-ων που προςκομίηονται ωσ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι:
Ραράγραφοσ 2.2.3.2. Διακιρυξθσ:
Δεν ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε
ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Ή
Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που δεν ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία, ότι ζχω/ζχουμε
ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά τα ςυγκεκριμζνα ποςά
είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα ποςά]
Ή
Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν εκνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε
ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά
ενθμερϊκθκα/ενθμερωκικαμε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τθ δυνατότθτα να
εκπλθρϊςουμε τισ υποχρεϊςεισ μασ ι να προβοφμε ςε δεςμευτικό διακανονιςμό πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ
ςυμμετοχισ/τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. [αναγράφεται το ποςό και η ημερομηνία ενημζρωςησ]
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. α Διακιρυξθσ
Ξατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων δεν ζχω/ουμε ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ μασ που απορρζουν από τισ διατάξεισ
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
ελλθνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τισ διατάξεισ οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του
Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016:
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. β Διακιρυξθσ
Ζχω/ζχουμε υπαχκεί ςε προπτωχευτικι ι πτωχευτικι διαδικαςία αλλά είμαι/είμαςτε ςε κζςθ να εκτελζςω/ουμε τθ Χφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ μου/μασ
[αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία]
Ιδίωσ ςτην περίπτωςη εξυγίανςησ:
Ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ [αναγράφεται ο αριθμόσ και η ημερομηνία ζκδοςησ δικαςτικήσ απόφαςησ] και
τθρϊ/τθροφμε τουσ όρουσ αυτισ.
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. γ Διακιρυξθσ
Δεν ζχω/ζχουμε ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ Σικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ.
Ή
Ψυγχάνει ςτθ περίπτωςι μου εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχω
υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ.
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. δ Διακιρυξθσ
Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου/μασ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν,
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν), οι οποίεσ να μου/μασ είναι γνωςτζσ μζχρι και τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με :
α) μζλθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ή του παρόχου υπηρεςιϊν διαδικαςιϊν ςφναψησ ςυμβάςεων ο οποίοσ
ενεργεί εξ ονόματοσ τησ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων ι/και
β) μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι άλλων οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/και
γ) τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και
τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ,
τα οποία:
αα) εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Χφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ
προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ ι/και
ββ) μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ
Ή
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Ζχουν υποπζςει ςτθν αντίλθψι μου/μασ οι εξισ καταςτάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ καταςτάςεισ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 …….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι
πληροφορίεσ που αφοροφν ςε καταςτάςεισ ενδεχόμενησ ςφγκρουςησ ςυμφερόντων]
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ε Διακιρυξθσ
Δεν ζχω/ζχουμε παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ι δεν ζχω/ζχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ. Ψα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ ςυνδεδεμζνεσ με εμζνα επιχειριςεισ.
Ή
Ζχω/ζχουμε ςυμμετάςχει ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ των εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ με τθν εξισ ιδιότθτα….
[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίεσ που αφοροφν ςτον χρόνο και τον τρόπο πρότερησ ςυμμετοχήσ]
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ςτ Διακιρυξθσ
Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ Χφμβαςθσ, προθγοφμενθσ Χφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ Χφμβαςθσ παραχϊρθςθσ
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ Χφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. η Διακιρυξθσ
Δεν ζχω/ζχουμε κρικεί ζνοχοσ-οι εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, και δεν ζχω
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. θ Διακιρυξθσ
Δεν ζχω/ζχουμε επιχειριςει να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
να αποκτιςω/ουμε εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Χφμβαςθσ ι να παράςχω/ουμε με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν ςτον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ Χφμβαςθσ.
Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. κ Διακιρυξθσ
Δεν ζχω/ζχουμε διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ μου/μασ πεικαρχικι ποινι ι
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ μου/μασ από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ
αρμοδιότθτεσ.
Ραράγραφοσ 2.2.3.9. διακιρυξθσ:
Δεν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε
μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ.
Ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, αλλά θ ιςχφσ τθσ διοικθτικισ πράξεωσ ζχει
αναςταλεί με προςωρινι διαταγι …./με απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ. [αναφζρεται αριθμόσ και ημερομηνία
απόφαςησ καθϊσ και πληροφορίεσ για την κφρια δίκη]
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ παροφςα μζχρι τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ, κα
ενθμερϊςω/ουμε αμελλθτί ςχετικά τθν Ανακζτουςα Αρχι.
ΔΘΟΩΧΘ ΣΨΛΓΕΡΩΡ ΠΕΨΑΒΣΟΩΡ
Δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό μου/μασ οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του Ρ.4412/2016.
ΔΘΟΩΧΘ
Χυναινϊ/οφμε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ Χφμβαςθσ και επιτρζπω ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
…………………………. να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και να προβεί ςτο πλαίςιο αυτό
ςτθν αναγκαία επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ.

82

22PROC010669385 2022-06-01
ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛΛ - ιτρα Ακεραιότθτασ
Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ Χφμβαςθσ δεν
ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον
τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ
μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Χφμβαςθσ
και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί.
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των Υροςφορϊν, είτε ατομικϊσ
είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του ανταγωνιςμοφ.
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ Χφμβαςθσ
παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ Χφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ Χφμβαςθσ, άμεςα ι
ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και
τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα
πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα.
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ,
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι
παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι
απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι
οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ (όπωσ
ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ
ςε ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ νόμιμων ι
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ
παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και κα
μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, οποιαδιποτε κατάςταςθ
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν
ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νόμιμων ι
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ
Χφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και
γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και
μζχρι τθ λιξθ τθσ.
9) *Χε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]
Σ υπεργολάβοσ …………….. ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε για τθν τιρθςθ και
από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτι.
Ωπογραφι/Χφραγίδα
Σ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και
με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (ΑΦΠ:....................., ΔΣΩ: ................., Ψ.Ξ.
...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ..............................
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