Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 05/06/2019
Α. Π.: οικ. 93382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 1
Ταχ. Κώδικας: 53100
Πληροφορίες: Χρ. Κωνσταντινίδης
Τηλέφωνο: 23850 54504
Fax: 23850 54501
Email: x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με τίτλο:
«Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας,
στα πλαίσια του έργου J-cross. Παραδοτέο D 4.1.1 και D6.1.1.»

Προϋπολογισμός: 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) &
Εθνικούς Πόρους (15%) των συμμετεχουσών χωρών

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Φλώρινα, Ιούνιος 2019
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Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

5/2019

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε
ποτάμια της Φλώρινας, στα πλαίσια του έργου J-cross.
Παραδοτέο D 4.1.1 και D6.1.1.
‘Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από
Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές (Joint Cross Border Cooperation
for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters)
J-CROSS
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Προμήθεια συστήματος
Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:
38290000-4 Υδρογραφικά Όργανα, [30231300-0]-Οθόνες
απεικόνισης;[30213300-8]-Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές;

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ANΑΘΕΣΗΣ:

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για
την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 35.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) – Εθνικοί Πόροι (15%)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

19/6/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητήριο Φλώρινας, 531 00, Φλώρινα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

19/6/2019 και ώρα 10.00 π.μ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Διοικητήριο Φλώρινας

Πόλη

Φλώρινα

Ταχυδρομικός Κωδικός

53100

Τηλέφωνο

2385 350 400

Φαξ

2385 350 401

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@florina.pdm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Χρ. Κωνσταντινίδης,
Διοικητήριο Φλώρινας, Φλώρινα 53100
τηλ. 2385 350 504, φαξ. 2385 350 501,
e-mail : x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.florina.pdm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) :
https://diavgeia.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr, www.florina.pdm.gov.gr, www.ipacbc-programme.eu.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 2385 350 504, φαξ: 2385 350
501, e-mail : x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Χρ. Κωνσταντινίδης, ΠΕ
Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητήριο Φλώρινας, Φλώρινα 53100 τηλ.
2385054405, φαξ.2385054501

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
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Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από εθνικούς πόρους
(15%) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-405/6 με Κωδικό έργου
2018ΕΠ40560019)

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού
σε ποτάμια της Φλώρινας, στα πλαίσια του έργου J-cross. Παραδοτέο D 4.1.1 και D6.1.1.» προς τη
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αφορά στην προμήθεια νέων σταθμών μέτρησης στάθμης
παροχής των ανοικτών αγωγών, σε επιλεγμένα σημεία του υδρογραφικού δικτύου του νομού
Φλώρινας.
Οι παρεχόμενες προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38290000-4, 30231300-0, 30213300-8
Ο Π/Υ για το παραδοτέο D 4.1.1 ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (24.193,55€ +
5.806,45€) και για το παραδοτέο D 6.1.1 στο ποσό των 5.000€ συμπ. ΦΠΑ 24% (4032,26€ + 967,74€)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.225,81 € ΦΠΑ : 6.774,19 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις

κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη ιδίως:
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1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης

Διοίκησης το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11 Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14 Εσωτερικών».
2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-

206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
4. Τις

διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

5. Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
9. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις»,
10. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και

Πολιτιστικά Θέματα»,
11. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία»,
12. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
13. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
14. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
15. Το με Α.Π. 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ,
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16. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ)

Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
17. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IPA Cross Border Cooperation

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009,
18. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των

δαπανών,
19. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
20. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με αριθμ. Απόφασης C(2014)10180 της 18.12.2014.
21. Την 27/18 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης

υλοποίησης Προγράμματος Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against
Natural and Man Made Disasters (Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των
Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές). J-CROSS
22. Το από 1/2/2018 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως

Επικεφαλής εταίρου και όλων των επωφελούμενων του έργου, με όλα τα συνημμένα έγγραφα
(Application Form, Justification of Budget, Procurement Plan, Environmental Assesment) όπως
ισχύουν.
23. Το από 4 Ιουλίου 2018 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των

‘Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής Συνεργασίας’ και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
ως Επικεφαλής εταίρου.
24. Την 1212/24-9-2018 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ-405/6 με Κωδικό έργου 2018ΕΠ40560020. (ΑΔΑ:66Β7465ΧΙ8-2Θ0).
25. Τις 3974/18 (ΑΔΑ:67Υ67ΛΨ-Δ6Μ) και 338/19 (ΑΔΑ: ΩΑ5Η7ΛΨ-Ζ4Ο) αποφάσεις της Οικονομικής

Επιτροπής Π.Δ.Μ. για έγκριση Δαπάνης του έργου J-CROSS.
26. Την καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ: 18REQ004184603) και εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ

: ΨΘΔΓ7ΛΨ-ΩΕ7/ ΑΔΑΜ : 18REQ004282840) του παραδοτέου D611. του έργου στο διαδικτυακό
τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
27. Την αριθμ. πρωτ. 43132/3633/12-3-19 με ΑΔΑ: 7Ζ8Η7ΛΨ-ΣΨΞ Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης

πίστωσης με Α/Α 1340/19 της ανωτέρω δαπάνης.
28. Την καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ: 18REQ004184780) και εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ

: 64Ο47ΛΨ-Δ4Α / ΑΔΑΜ : 18REQ004283047) του παραδοτέου D411 του έργου στο διαδικτυακό
τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
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29. Την αριθμ. πρωτ. 43128/3632/12-3-19 με ΑΔΑ: 6Η7Ι7ΛΨ-Λ9Μ Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης

πίστωσης με Α/Α 1339/19 της ανωτέρω δαπάνης.
30. Την με αριθμό 1008/19 (ΑΔΑ 6ΧΠ97ΛΨ-Π1Γ ) απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περί έγκρισης τεύχους δημοπράτησης)
31. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,
32. Τον προϋπολογισμό του έργου,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/6/2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΠΕ Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Διοικητήριο Φλώρινας, στις 19/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, ΠΕ Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητήριο Φλώρινας,
Φλώρινα 53100, υπόψη Χρ. Κωνσταντινίδη, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης
κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους
χωρίς να αποσφραγιστούν.
1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ
Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις:
https://diavgeia.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr,

www.florina.pdm.gov.gr

www.ipa-cbc-

programme.eu
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις

υποχρεώσεις

τους

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

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

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
2. Αρμόδια για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών της ΠΕ Φλώρινας που συστήνεται σε ετήσια βάση με απόφαση της
οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας
3. Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που συστήνεται σε ετήσια
βάση με απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας.
4. Αρμόδια τριμελής επιτροπή για την παραλαβή, θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Μακεδονίας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 130097/1935/13-7-18 (ΑΔΑ:6ΣΗΤ7ΛΨ-ΤΞΙ)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σύστασης ομάδας έργου του έργου J-Cross
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι :
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ
Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του
Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:
https://diavgeia.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr, www.florina.pdm.gov.gr, www.ipacbc-programme.eu
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα
διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, αρμόδιος υπάλληλος Χρ.
Κωνσταντινίδης, Διοικητήριο Φλώρινας, Φλώρινα 53100, τηλ. 2385 350 504, φαξ. 2385 350 501, email : x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και
ώρες 08.00 – 14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της παρούσης σύμβασης και ταχυδρομικά,
κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς αυτή να φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο οκτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘Apostile’ σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα), που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
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νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73
Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με αμετάκλητη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών για τις
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016, 2017) συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης
του οικονομικού φορέα, τουλάχιστον ίσο με το ποσό της των 35.000,00 €.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται :
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α. κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (έτη 2014 – 2018), να έχουν εκτελέσει ως Ανάδοχοι
ή ως Μέλη Αναδόχου Ένωσης/Κοινοπραξίας τρία (3) ολοκληρωμένα έργα σε τομείς συναφείς με
το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου. Ως συναφείς τομείς θεωρούνται οι τομείς
προμηθειών στον ιδιωτικό ή και δημόσιο τομέα για:


Εγκατάσταση ασύρματων τηλεμετρικών συστημάτων παρακολούθησης Υδατικών σωμάτων
χωρίς τη χρήση κινητής τηλεφωνίας.



Εγκατάσταση ασύρματων τηλεμετρικών μετεωρολογικών συστημάτων χωρίς τη χρήση
κινητής τηλεφωνίας

β. πρέπει να συμπληρώσουν στην ΤΕΥΔ τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της
παραγράφου 2.2.6 να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β)πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4 – 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
17
Το έργο J - CROSS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr), στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (www.florina.pdm.gov.gr) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα/ Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016 [βλ. και το με Α.Π.
5035/28-09-2018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ].
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
Β.1

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
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παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
B.2 Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της
παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς
που

είναι

εγκατεστημένοι

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

σε

κράτος

αντίστοιχου

μέλος

της

Ευρωπαϊκής

επαγγελματικού

ή

Ένωσης

εμπορικού

προσκομίζουν
μητρώου

του

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο.
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Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από
αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την προσκόμιση
βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία
να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων στη περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β) δήλωση περί του ολικού
ύψους του κύκλου εργασιών
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του
οικονομικού φορέα (έτη 2015, 2016, 2017). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι
σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 απαιτείται η προσκόμιση
απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι
οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των
αντίστοιχων συμβάσεων.
Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και
μόνο τα έργα για τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που
αναφέρονται και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των οικονομικών
φορέων. Στον Κατάλογο Έργων θα αναγράφονται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός
του βάσει των «ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΟΜΕΩΝ», οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση
του οικονομικού φορέα ως επικεφαλής ή μέλος στην αντίστοιχη ομάδα έργου (αυτόνομα ή μέσω
ένωσης/κοινοπραξίας).
Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο
Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).

Β.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
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σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα Α της παρούσας
προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
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έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (A' 188).
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα εξής :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας, στo
πλαίσιo του έργου J-Cross. Παραδοτέο D 4.1.1 και D 6.1.1.»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
19/6/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/6/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα
με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε
έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

2.4.3. Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία που περιλαμβάνει δύο
σφραγισμένους υποφακέλους.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς (Ενιαίος Φάκελος ή συσκευασία και στους υποφακέλους) πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέρονται και τα εξής:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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«Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας, στo
πλαίσιo του έργου J-Cross. Παραδοτέο D 4.1.1 και D 6.1.1.»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
19/6/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/6/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο δεύτερος την οικονομική
προσφορά.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr), στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (www.florina.pdm.gov.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης
και δίνεται σε Ευρώ. Το Παράρτημα Β σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής (www.florina.pdm.gov.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα Β).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των προμηθειών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
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με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα και ιδίως στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1, 3.2.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
2.4.8 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις προμήθειες, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων προμηθειών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την παροχή των προμηθειών,
γ) την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16,
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16,
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 89 του Ν.4412/16.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον
προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται,
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές
απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται
αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον
αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα
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αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου
107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές,
ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής
συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της όπως νόμους, κανονισμούς,
συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά
και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
2.4.9 Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες, βάσει του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν.4412/16 θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια
ακριβώς τιμή.
Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ο ανάδοχος με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,
παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ήτοι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα
ορισθεί. Οι προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους
αποχωρούν.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδιο α οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
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συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς δύναται να
γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016.

3.1.1. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
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πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
3.2

Πρόσκληση υποβολής
προσωρινού αναδόχου

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) [βλ. και το με Α.Π. 5035/28-092018 (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ] όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 αυτής καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτής.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί επί αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
Ν. 4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά.
3.4 Ενστάσεις
Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από
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την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού που ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
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4.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι και το
νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
4.4

Τροποποίηση - επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου των
παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με το κόστος που έχει
προσφερθεί από τον ανάδοχο.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του
N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της προμήθειας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.2.2. Αν οι προμήθειες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προμηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των προμηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6.

6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στους τρεις μήνες (3) αρχής γενομένης από την ημερομηνία
υπογραφής της
6.2

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Αρμόδια τριμελής
επιτροπή για την παραλαβή, θα ορισθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 130097/1935/13-7-18 (ΑΔΑ:6ΣΗΤ7ΛΨ-ΤΞΙ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σύστασης ομάδας έργου του J-Cross
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες προμήθειες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων προμηθειών και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων προμηθειών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
προμηθειών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
6.3

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο ‘Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την
Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές (Joint Cross Border
Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters) με ακρωνύμιο J-CROSS.
Το έργο έχει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030750. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Interreg IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009
(κοινοτική χρηματοδότηση 85% και 15% Εθνικοί Πόροι). Άξονας 2 Μέτρο 2.4 Prevention, Mitigation
of impact and management of natural disasters, risks and dangers. Θεματική προτεραιότητα: b.
Environment Protection and promotion of climate change adaptation, as well as prevention,
mitigation and management of risks
Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 935.389,72€ εκ των οποίων η ΠΔΜ έχει προϋπολογισμό
258.707,72€.
Εταίροι του διασυνοριακού έργου είναι το Center for Development of Pelagonija Region, Crisis
Management Center, Ειδικος Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας, Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η διάρκεια του έργου είναι
Δεκαοκτώ μήνες (18) μήνες από 04/07/2018 έως 03/01/2020. Κύριες δράσεις του έργου είναι:
Μελέτη για α)Σχέδια εκκένωσης στις περιοχές που κινδυνεύουν από μεγάλο σεισμό με λήψη
μέριμνας και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την μεταφορά
τους. Β)Αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων και νέα σχέδια δράσεων για τον μετριασμό των
επιπτώσεων των σεισμών σε έργα κρίσιμων υποδομών όπως ενεργειακές υποδομές
(συμπεριλαμβανομένων αγωγών μεταφοράς αερίου), φράγματα, δρόμους και σιδηροδρομικές
γραμμές. Γ) Βελτιστοποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων και της αξιοποίησης των διαθέσιμων
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και την βοήθειας που μπορεί να ληφθεί από άλλες
περιοχές με την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας. Δ)Σχεδιασμός και
υλοποίηση σεναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού, όπως
μαθητές, ηλικιωμένους, διασώστες, μέλη εθελοντικών οργανώσεων, αιρετούς. Κατολισθήσεις: Στο
πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν και θα προσδιορισθούν δύο (2) περιοχές με πρόβλημα αστάθειας
στις οποίες θα εγκατασταθεί σύστημα ανακλαστήρων των οποίων η θέση θα ‘προσδιορίζεται’ από
τους διερχόμενους δορυφόρους. Ταυτόχρονα, σε δύο (2) ‘σταθερές’ περιοχές θα εγκατασταθούν
μόνιμοι σταθμοί GPS, οι οποίοι θα λειτουργούν συνεχώς και θα καταγράφουν την εδαφική
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παραμόρφωση. Τα δεδομένα των GPS σταθμών θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε
εξυπηρετητή που θα είναι εγκατεστημένος στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι, σε κάθε χρονική στιγμή η σχετική θέση των ανακλαστήρων θα
προσδιορίζεται σε σχέση με τους ‘σταθερούς’ σταθμούς και θα έχουμε ουσιαστικά ένα σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο.
Πλημμύρες. Θραύση φραγμάτων. α) Μελέτες θραύσης φράγματος. (Παρορίου, Κολχικής.
Ταυτόχρονης θραύσης των 4 φραγμάτων περιοχής Φλώρινας Παπαδιάς, Τριανταφυλιάς, Παρορίου
και Κολχικής), Ανάπτυξη Εφαρμογής GIS για την αποτίμηση επικινδυνότητας πλημμυρικών
φαινομένων.

β)Διευθέτηση

κοίτης

διασυνοριακού

ποταμού

Σακουλέβα.

Οριοθέτησης

διασυνοριακού ποταμού Σακουλέβα, Σύστημα τηλεπαρακολούθησης διασυνοριακού ποταμού
Σακουλέβα.
Μaster plan διαχείρισης διασυνοριακών κρίσεων α) Διενέργεια εστιασμένων μελετών πολιτικής
προστασίας ανάλογα με τις προτεραιότητες της κάθε περιφέρειας και τους κοινούς αναπτυξιακούς
στόχους. Β) Χαρτογράφηση επικινδυνότητας (risk assessment) για δασικές , τους προαναφερθέντες
κινδύνους ανάλογα με την ιεράρχηση, στις περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων και αμοιβαία
αξιολόγησή τους με σκοπό την προτεραιοποίηση των περιοχών στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις
ελαχιστοποίησης του κάθε κινδύνου. γ)Αξιολόγηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τους
κινδύνους που θα επιλεγούν και πιθανή αγορά και εγκατάσταση σε επιλεγμένες περιοχές των
συνόρων. Για παράδειγμα εξέταση των πλεονεκτημάτων εγκατάστασης μηχανισμών έγκαιρης
προειδοποίησης σε φράγματα, ποταμούς (π.χ. Σύστημα τηλεπαρακολούθησης διασυνοριακού
ποταμού Σακουλέβα). δ)Σχεδιασμός και Διαμόρφωση Κοινού Μνημονίου Ενεργειών μεταξύ των
Περιφερειών εκατέρωθεν των συνόρων και μετεξέλιξής του σε κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης
κινδύνων.

Ε)Διαμόρφωση

συστήματος

Επιμελητείας

(LOGISTICS)

για

την

αντιμετώπιση

διασυνοριακών κινδύνων. Στ)Διαχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην διασυνοριακή ζώνη σε
περιπτώσεις κινδύνων και εκτάκτων αναγκών.
Σύστημα λήψης αποφάσεων, εκπαιδεύσεις. α) Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας των
επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της
Pelagonija Region. Β) Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού (από GIS -π.χ. Ανάπτυξη Εφαρμογής GIS για
την αποτίμηση επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων-, λογισμικό πρόβλεψης εξάπλωσης
πλημμυρών, αισθητήρες για κίνδυνο θραύσης φραγμάτων, και υπολογιστές για τα κέντρα
επιχειρήσεων, ως μέσα επικοινωνίας και μέσα πυρόσβεσης ή άντλησης υδάτων και παροχής
προστασίας σε δύσβατες περιοχές), γ) Δημιουργία και Εκπαίδευση τοπικών ομάδων πολιτών –
εθελοντών στις περιοχές με μεγάλη επικινδυνότητα ως προς τους κινδύνους που υφίστανται, ώστε
να γνωρίζουν πώς να δράσουν τις πρώτες κρίσιμες ώρες μέχρι να καταφτάσουν οι ενισχύσεις από
τις μεγάλες πόλεις. Ενίσχυση των τοπικών ομάδων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Δ) Σχεδιασμός,
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διενέργεια και αξιολόγηση μιας (1) μεσαίας κλίμακας άσκησης (επί χάρτου και επί πεδίου) για την
αντιμετώπιση διασυνοριακών κινδύνων

(σε ετήσια βάση), πλημμυρών και άλλων φυσικών

φαινομένων.
Στη παρούσα προκήρυξη πρέπει να υλοποιηθούν οι δράσεις του θέματος, αναλυτικά:
Για το Παραδοτέo D4.1.1.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα εγκαταστήσει τους νέους σταθμούς μέτρησης στάθμης παροχής
ποταμών, τους αναμεταδότες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
Οι θέσεις των δύο νέων σταθμών θα είναι σε σημεία των υδατορρεμμάτων όπου η κοίτη είναι
εγκιβωτισμένη, οι θέσεις αυτές είναι:


Η γέφυρα στο χωριό Κάτω Καλλινίκη με συντεταγμένες 40.867903ο, 21.477042ο. Για τη
μέτρηση του ποταμού που έχει παροχή όλο το χρόνο και έχει εκπονηθεί μελέτη για τη
κατασκευή του φράγματος Κλεινών. Ο ποταμός αυτός συμβάλει στον Σακουλέβα ποταμό πριν
τα Ελληνικά σύνορα, αλλά μετά από το υφιστάμενο σημείο μέτρησης της παροχής στην
Μαρίνα Φλώρινας. Έτσι, και με δεδομένο ότι η παροχή του ποταμού είναι σημαντικό τμήμα
των ποσοτήτων νερού που βγαίνουν από την χώρα, θα υπάρξει ακριβής υπολογισμός όλων
των ποσοτήτων νερού που φεύγουν από την Ελλάδα επιφανειακά και μπαίνουν στην γείτονα.

 Η άλλη θέση βρίσκεται στο Δήμο Αμυνταίου στην ενωτική διώρυγα Πετρών – Αγ.
Παντελεήμονα μετρώντας την παροχή της που καθορίζεται από τη στάθμη της λίμνης Πετρών.
Η ρύθμιση της στάθμης της λίμνης Πετρών καθορίζει τις εκτάσεις που πλημυρίζουν από την
άνοδό της και απαιτείται η παρακολούθησή του.
Για την ασύρματη δικτύωση των σταθμών μέχρι το κτίριο της περιφερειακής ενότητας
Φλώρινας, αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο ανάδοχος.
Θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα των σταθμών μέτρησης με το υφιστάμενο δίκτυο
μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών που λειτουργεί στην ΠΕ Φλώρινας, τμήμα του οποίου
είχε χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 στο έργο με το ακρωνύμιο Ruland. Θα πρέπει να είναι
εξασφαλισμένη η ραδιοεπικοινωνία των σταθμών και μεταξύ τους αλλά και με τον κεντρικό σταθμό
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων έτσι ώστε τα δεδομένα να μεταφέρονται σε πραγματικό
χρόνο. Σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο των δικαιολογητικών.
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Λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία της περιοχής σχεδόν βέβαιη θεωρείται η τοποθέτηση
ενός αναμεταδότη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την επικοινωνία των σταθμών
με όσους επιπλέον αναμεταδότες πιθανόν χρειαστεί έτσι ώστε τα δεδομένα θα φτάνουν στο κέντρο
λήψης αποφάσεων που θα τοποθετηθεί στο Διοικητήριο Φλώρινας, στο κτήριο της Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας.
Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να επισκεφτούν του σταθμούς, ώστε να λάβουν
γνώση των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων.
Θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Μαζί με δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση της
ΔΑΟΚ ΠΕ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (υπό την επίβλεψη της οποίας λειτουργεί το
υφιστάμενο δίκτυο), στην οποία θα βεβαιώνεται η επίσκεψη τους στους σταθμούς της περιοχής και
της γνώσης των χαρακτηριστικών λειτουργίας του υφισταμένου δικτύου.
Α. Πίνακας Υλικού
Είδος
Μονάδες Τηλεμετρίας νέου σταθμού στάθμης radar στην Κάτω Καλλινίκη
Αισθητήρας Στάθμης (Radar), ένας για τον νέο σταθμό και ένας για ανοιχτή
διώρυγα Πετρών
Φωτοβολταϊκά στοιχεία για τις μονάδες τηλεμετρίας των σταθμών radar
Μονάδα λήψης δεδομένων (gateway)

Ποσότητα
1
2
2
1
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Αναμεταδότες
Φωτοβολταϊκά στοιχεία για τις μονάδες τηλεμετρίας
Γέφυρα GPRS σε UHF για το Αμύνταιο
Φωτοβολταϊκό στοιχείο για την γέφυρα GPRS σε UHF
Μετατροπή τηλεμετρίας του σταθμού της ανοιχτή διώρυγα Πετρών και του
Σταθμού στο Σολού σε UHF

1
2
1
1
2

Για το Παραδοτέο D 6.1.1.
Σύμφωνα με το Application Form του έργου θα χρειαστεί ένας Η/Υ (server) για το Σύστημα
Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System) που θα αναπτυχθεί από το ΑΠΘ. Από τα
δεδομένα του Αστεροσκοπείου θα προβάλλονται σε δύο οθόνες:
 τα δεδομένα του Μετεωρολογικού σταθμού σε πραγματικό χρόνο.
 τη σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο.
 το αποτέλεσμα της επεξεργασίας από τα GPS που θα μετρούν τις κατολισθήσεις.
Α. Πίνακας Υλικού
Είδος
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Οθόνη 22’’
Οθόνη 32’’ Full HD Smart Wifi

Ποσότητα
1
1
1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων του αναδόχου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Λοιπές υποχρεώσεις
Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός μίας εβδομάδας, θα παρουσιάσει στην
Π.Ε. Φλωρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα, τον αρχικό
σχεδιασμό υλοποίησης του έργου.
Ο ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλει να παρευρίσκεται σε συναντήσεις που θα
καλείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις
ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.
Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών, καθώς και κάθε παρεμφερές κόστος και έξοδο
για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Η Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα παρακολουθεί τη συνολική πορεία
υλοποίησης του έργου με την ομάδα έργου του και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή
πληροφορία και στοιχεία που τυχόν χρειάζεται, καθώς και να υποβοηθά την προώθηση των
εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται
και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ο Π/Υ για το παραδοτέο D 4.1.1 ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (24.193,55€ +
5.806,45€) και για το παραδοτέο D 6.1.1 στο ποσό των 5.000€ συμπ. ΦΠΑ 24% (4032,26€ + 967,74€)

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€35.000,00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.225.81 €, ΦΠΑ : 6.774,19 €).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο
«Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας,
στοπλαίσιο του έργου J-Cross. Παραδοτέο D 4.1.1 και D 6.1.1.»

Α/
Α
1

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προμήθεια εξειδικευμένου
εξοπλισμού τηλεμετρικού
συστήματος μέτρησης ποσότητας
του νερού. Παραδοτέο D 4.1.1.
Προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού server και οθονών για
την παρακολούθησε σε πραγματικό
χρόνο σεισμολογικών,
μετεωρολογικών και δεδομένων
κατολισθήσεων. Παραδοτέο D6.1.2

Π/Υ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(με ΦΠΑ)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
30.000,00

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
(αριθμητικώς & ολογράφως)

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου……………………………………………….
Υπογραφή:

…………………………………………

(Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5005]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, ΦΛΩΡΙΝΑ 53100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Κωνσταντινίδης
- Τηλέφωνο: 238535054504, ΦΑΞ 2385350501
- Ηλ. ταχυδρομείο: [x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pdm.gov.gr & www.florina.pdm.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας, στα
πλαίσια του έργου J-cross. Παραδοτέο D 4.1.1 και D6.1.1.»
38290000-4, 30231300-0, 30213300-8
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή …../………
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

47
Το έργο J - CROSS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
α) [……]

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

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

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

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Υπάρχει συμβατότητα των σταθμών μέτρησης [] Ναι [] Όχι
με το υφιστάμενο δίκτυο μετεωρολογικών και
υδρολογικών σταθμών που λειτουργεί στην ΠΕ
Φλώρινας,
τμήμα
του
οποίου
είχε
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 στο
έργο με το ακρωνύμιο Ruland.
Είναι εξασφαλισμένη η ραδιοεπικοινωνία των [] Ναι [] Όχι
σταθμών και μεταξύ τους αλλά και με τον
κεντρικό σταθμό συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων έτσι ώστε τα δεδομένα να
μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο.
Μονάδες Τηλεμετρίας σταθμού Radar Γέφυρας Καλλίνικης μετατροπής των σταθμών
διώρυγας Πετρών και Σολού τρεις (3) μονάδες
[] Ναι [] Όχι
Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη.
[] Ναι [] Όχι
Διαστάσεις < 20 Χ 10 Χ 10 cm.
[] Ναι [] Όχι
Χαμηλή κατανάλωση ισχύος, δίνοντας αυτονομία 15 ημερών μόνο με την
εσωτερική του μπαταρία.
[] Ναι [] Όχι
Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των δεδομένων, σε μνήμη, τουλάχιστον
για 3 μήνες με 10λεπτο ρυθμό καταγραφής
[] Ναι [] Όχι
Το ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των
μετρήσεων να διαθέτει τουλάχιστον 10 αναλογικές εισόδους (είσοδοι
τάσης).
[] Ναι [] Όχι
Να διαθέτει τουλάχιστον 4 μετρητές παλμών.
[] Ναι [] Όχι
Να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους – εξόδους.
[] Ναι [] Όχι
Να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον 20 αισθητήρων
τύπου SDI12.
[] Ναι [] Όχι
Δυνατότητα προγραμματισμού του ρυθμού μέτρησης και αποστολής των
μετρήσεων με εύρος από μία μέτρηση ανά 10 δευτερόλεπτα έως μία
μέτρηση ανά 2 ώρες.
[] Ναι [] Όχι
Η ευαισθησία του δέκτη να ανέρχεται στα 120dB για λόγο σήματος προς
θόρυβο 10 dB.
[] Ναι [] Όχι
Η ισχύς του πομπού να ανέρχεται στα 500mW και να δίνει τη δυνατότητα
αποστολής σήματος σε απόσταση έως και 20 km όταν το γεωγραφικό
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ανάγλυφο το επιτρέπει.
[] Ναι [] Όχι
Να περιλαμβάνει αποσπώμενη πανκατευθυντική κεραία λ/2, ώστε να είναι
δυνατή η εύκολη αντικατάστασή της σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση
κεραίας με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
[] Ναι [] Όχι
Να έχει την δυνατότητα του συστήματος πομποδέκτη αναμετάδοσης
σημάτων από γειτονικά RTU (RTU to RTU relay), ώστε η τυχόν ανάγκη
αναμετάδοσης σημάτων να καλύπτεται χωρίς τη χρήση ξεχωριστών
αναμεταδοτών.
[] Ναι [] Όχι
Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες
περιβάλλοντος (οπωσδήποτε IP 67 ή 68).
[] Ναι [] Όχι
Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
[] Ναι [] Όχι
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ ή
220 V μέσω μετασχηματιστή.
Αισθητήρας Στάθμης (Radar), δύο (2) μονάδες
[] Ναι [] Όχι
Εύρος μέτρησης έως 20m
[] Ναι [] Όχι
Ακρίβεια ±2 mm τουλάχιστον στην περιοχή από 1.5m έως 20m
[] Ναι [] Όχι
Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 5mm στην υπόλοιπη περιοχή
[] Ναι [] Όχι
Να διαθέτει (να αναφέρεται ευκρινώς στο επίσημο φυλλάδιο του
κατασκευαστή), προστασία από υπερτάσεις.
[] Ναι [] Όχι
Εκπεμπόμενη ισχύς < <0.4 nW/cm²
[] Ναι [] Όχι
Γωνία δέσμης ≤ 10˚
[] Ναι [] Όχι
Να μπορεί να δεχθεί οθόνη ένδειξης των μετρήσεων, για τις περιπτώσεις
όπου το αισθητήριο θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς την μονάδα
τηλεμετρίας (βλάβη, αφαίρεση κτλ) και οι μετρήσεις θα πρέπει να
λαμβάνονται με παρατήρηση.
[] Ναι [] Όχι
Να διαθέτει έξοδο SDI 12 για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας.
[] Ναι [] Όχι
Στην έξοδο του το radar να παρέχει α) Την απόσταση από το νερό, β)
κωδικό για τυχόν προβλήματα, γ) την τάση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του
[] Ναι [] Όχι
Να διαθέτει πόρτα RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή, ώστε να είναι
δυνατός; ο τοπικός έλεγχος και η λήψη μετρήσεων με φορητό υπολογιστή.
[] Ναι [] Όχι
Ο αισθητήρας αυτόματα να βελτιστοποιεί την μέτρηση, λαμβάνοντας
μετρήσεις με ταχύτητα 1Hz για χρονικό διάστημα επιλογής του χρήστη,
στην συνέχεια υπολογισμός της σταθερής απόκλισης τιμών, στην συνέχεια
υπολογισμός των άνω και κάτω ορίων για τις ακραίες τιμές, στην συνέχεια
αφαίρεση των τιμών εκτός των παραπάνω ορίων, τέλος υπολογισμός του
μέσου όρου και της σταθερής απόκλισης, από τις απομένουσες τιμές
[] Ναι [] Όχι
Εκτός της παραπάνω μεθόδου, ο αισθητήρας να μπορεί να μετρήσει σαν
ένας τυπικός αισθητήρας
[] Ναι [] Όχι
Ο τρόπος μέτρησης και ο χρόνος μέτρησης με απαλοιφή ακραίων τιμών, να
γίνεται μέσω εντολών SDI 12
[] Ναι [] Όχι
Προστασία ΝΕΜΑ 4χ
Φωτοβολταϊκά στοιχεία για τις μονάδες τηλεμετρίας των σταθμών radar, δύο (2) μονάδες
[] Ναι [] Όχι
Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
[] Ναι [] Όχι
Ιsc > 500mA
[] Ναι [] Όχι
Ιmpp > 500mA
[] Ναι [] Όχι
Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω και όχι
πάνω από 35 Χ 35 cm
Μονάδα λήψης δεδομένων (gateway), μία (1) μονάδα
[] Ναι [] Όχι
Να είναι εντελώς ανεξάρτητη σαν υλικό και σαν λογισμικό από το λογισμικό
επεξεργασίας και παρουσίασης των μετρήσεων
[] Ναι [] Όχι
Να μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία πολλαπλών παράλληλων δικτύων
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Σκοπός του κέντρου είναι η ασφαλής μεταφορά των δεδομένων από τους
σταθμούς, την προσωρινή φύλαξη τους και την μεταβίβαση τους στον
υπολογιστή όπου θα λειτουργεί το λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων.
Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των μετρήσεων, να διαθέτει
μνήμη (τύπου Flash ή SSD και όχι HD)
Να διαθέτει δύο πόρτες USB
Να είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες
προγραμματισμού και αναβαθμίσεων.
Να διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας
επικοινωνίας με τους σταθμούς.
Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς
Να διαθέτει διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης (Secure Socket Tunnels)
Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό
επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό.
Ο ρυθμός επικοινωνίας είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό
Να μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GSM. GPRS ασυρμάτου
UHF, και συνδυασμού των παραπάνω.
Στην μνήμη της πύλης να αποθηκεύονται ζωτικής σημασίας πληροφορίες
για κάθε σταθμό, όπως ακριβές σημείο τοποθέτησης του σταθμού, ο
σειριακός αριθμός του σταθμού, τελευταία επισκευή του σταθμού, κτλ
Για κάθε σταθμό η πύλη να καταγράφει τις παρακάτω πληροφορίες :
- Τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία
επικοινωνία
- Τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού
- Χρόνος πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων
- Χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού
- Χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού σταθμού με
το ρολόι της πύλης
- Χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στον σταθμό
Να μπορεί να χειριστεί έως και 1000 σταθμούς
Ο χειριστής να μπορεί να δει τις μετρήσεις των αισθητήρων του κάθε
σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα.
Να μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet timer server
και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών
Να μπορεί να λειτουργήσει ως DHCP server
Ο χειριστής μπορεί να ορίσει IP έναρξης του DHCP server και IP λήξης
καθώς επίσης μέγιστο και ελάχιστο lease time για τις IP διευθύνσεις.
Δυνατότητα ορισμού IP διεύθυνσης για primary and secondary DNS severs.
Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικά αναλογικά modem.
Να επιτρέπει multi user access μέσω internet
Να υποτρίζει πολλαπλούς users που ο κάθε user έχει καθορισμένα από τον
administrator δικαιώματα.
Να μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από έναν SSH server και η σύνδεση να
πραγματοποιείται μέσω την IP του SSH server, για μεγιστοποίηση της
ασφάλειας κατά την διαδικτυακή επικοινωνία.
Όλη η επικοινωνία μεταξύ της πύλης και του χειριστή να πραγματοποιείται
μέσω Graphical User Interface
Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης του προγραμματισμοί
ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε flash memory. Η συχνότητα της
παραπάνω λειτουργίας καθορίζεται από τον χειριστή
Ο κάθε user να έχει δικό του ID και password
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Να παρακολουθεί και καταγράφει το επίπεδο της μπαταρίας των σταθμών,
καθώς επίσης και της θερμοκρασίας των κεντρικών μονάδων των σταθμών
Να διαθέτει σύστημα backup ενέργειας το οποίο να μπορεί να διατηρεί την
λειτουργία του συστήματος για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Θερμοκρασία λειτουργίας -100C έως +500C
Να κρατά στην μνήμη της ιστορικό κλήσεων της πύλης προς του σταθμούς
και των σταθμών προς την πύλη
Να κρατά στατιστικά χρήσης της εσωτερικής μνήμης της
Η πύλη να υποστηρίζει encrypted πρωτοκόλλα (SSH, HTTPS), για
επικοινωνίες μέσω internet
Ταυτόχρονα υποστηρίζει unencrypted πρωτοκόλλα επικοινωνίας
Να συνοδεύεται από radio modem για την επικοινωνία με τους σταθμούς.
Αναμεταδότες, μια (1)
Συμπαγής κατασκευής
Διαστάσεις < 200 x 100 x 100 mm
Βάρος < 2 Κg
Προστασία IP-67
Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχσιτον -30°C ... +65°C
Περίβλημα από αλουμίνιο, ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Να διαθέτει εξωτερικούς συνδέσμους με βαθμό προστασίας IP 67
Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία
Φόρτιση από ηλιακό συλλέκτη, ή από κύρια πηγή τροφοδοσίας
Λειτουργία χωρίς φόρτιση των εσωτερικών μπαταριών για 15 μέρες
Ευαισθησία Rx -120 dBm
Απόσταση εκπομπής έως τουλάχσιτον 20 Km
Κεραία omni-directional, λ/2, +2dBi
Φωτοβολταϊκά στοιχεία για τους αναμεταδότες, μια (1) μονάδες
Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
Ιsc > 500mA
Ιmpp > 500mA
Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω και όχι
πάνω από 35 Χ 35 cm
Γέφυρα GPRS σε UHF για το Αμύνταιο, μία (1) μονάδα
Γέφυρα μεταξύ ασύρματου δικτύου GSM και ασύρματου δικτύου UHF
Να μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχσιτον 20 ασύρματους data logger
Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες μπορούν
να φορτίζονται από ηλιακό συλλέκτη ή από 12 V DC
Η μονάδα να δέχεται SIM κάρτα
Διαστάσεις < 30 Χ 20 Χ 20mm
Βάρος 3300 γραμμάρια
Προστασία IP 67
Φωτοβολταϊκό στοιχείο για την γέφυρα GPRS σε UHF
Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.
Ιsc > 500mA
Ιmpp > 500mA
Πολύ μικρές διαστάσεις για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω και όχι
πάνω από 35 Χ 35 cm
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, μία (1) μονάδα
Λειτουργικό windows 10, ή νεώτερα
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή, τουλάχιστον 4
Ταχύτητα επεξεργαστή > 3 GHz
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Μνήμη RAM 4 GB
Σκληρός δίσκος 1 ΤΒ
Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι
Οθόνη 22’’
Η διαγώνιος να είναι 22’’ – 26’’
Ανάλυση τουλάχιστον 1900 Χ 1000
Να διαθέτει είσοδο HDMI
Οθόνη 32’’
Η διαγώνιος να είναι ≥ 32’’
Να έχει ευκρίνεια Full HD
Να έχει συχνότητα > 150 Hz
Να είναι τύπου Smart
Να είναι Α ενεργειακής κλάσης
Να διαθέτει τηλεοπτικό και δορυφορικό δέκτη
Να διαθέτει WiFi
Να διαθέτει δυνατότητα πλοήγησης στο internet
Ανάλυση τουλάχιστον 1900 Χ 1000
Να διαθέτει Usb Media Player
Κατ’ ελάχιστον να διαθέτει εισόδους HDMI, RGB
Κατ’ ελάχιστον να διαθέτει εξόδους Optical Out, Stereo Jack out
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

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

ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
iii

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”

vi

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
vii

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1
β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii

xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xix

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.

xx

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii

xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

xxvi
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Το έργο J - CROSS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

