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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Κζρκυρα, 16-01-2019
Αρ. Ρρωτ.: ΔΤΥ/ 190 /φ. 50-18

ΙΟΝΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΤΕΧΝΙΚΘΣ
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ

ΕΓΟ: «Επιςκευι, ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ
ανελκυςτιρων ςε κτιρια του Ι.Ρ.»
CPV: 42416100-6 «Ανελκυςτιρεσ»
ΧΘΜ.: ΡΔΕ 2014ΣΑΕ54600031

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΗ ΔΣΤ
ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
Ρροκειμζνου να προβεί ςε εργαςίεσ επιςκευισ, ελζγχου και πιςτοποίθςθσ των ανελκυςτιρων ςε κτιρια
του Ι.Ρ. και ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τισ διατάξεισ του βϋ εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/27-111995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το Ν. 4270/2014
3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Αϋ/01.02.1995) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ
ςυναφϊν κεμάτων».
4. Το Ν. 4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ
των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)
5. Το Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Αϋ/10-7-2007).
6. Το ΡΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ
διατάξεισ.
8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Αϋ/17.08.2010) «Δθμοςιονομικι διαχείριςθ και ευκφνθ», όπωσ
τροποποιικθκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012).
9. Το Ν. 4013/2011, για τθ ςφςταςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
10. Το Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
11. Τθν από 06-12-2018 (8θ Συνεδρίαςθ τθσ Συγκλιτου του Ι.Ρ. ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019) Απόφαςθ
τθσ Συγκλιτου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ εργαςιϊν
επιςκευισ, ελζγχου και πιςτοποίθςθσ των ανελκυςτιρων ςε κτιρια του Ι.Ρ.,
12. Το γεγονόσ ότι το ζργο φψουσ 34.472,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΡΑ), κα χρθματοδοτθκεί
από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ), κωδικόσ ζργου 2014ΣΑΕ54600031 «Επιςκευι και
διαρρφκμιςθ ακινιτων για τθν κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν του Ι.Ρ.»

Ρροκθρφςςει

Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ προςφερόμενθσ τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
τθν: «Επιςκευι, ζλεγχο και πιςτοποίθςθ ανελκυςτιρων ςε κτιρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»,
όπωσ αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ και ςτο Ραράρτθμα Γϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ
παροφςασ.
1. Προχπολογιςμόσ: 34.472,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%)
2. Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 3 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.
3. Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει φςτερα από κανονικι προκεςμία τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμερϊν
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ). Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα
του ΙΟΝΙΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ www.ionio.gr.
4. Τζλοσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται το τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ είτε από τθν
ιςτοςελίδα του Ι.Ρ. είτε από το γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα
Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του Ι.Ρ. τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Ρρωτόκολλο Ι.Ρ.
Κτιριο Κεντρικισ Διοίκθςθσ
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72- Κζρκυρα

ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
05/02/2019

ΗΜΕΑ

ΩΑ

Τρίτθ

10:00

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι προςφορζσ πρζπει να περιζλκουν ςτο Ρρωτόκολλο του Ι.Ρ. -Κτιριο Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ταχ.
Διεφκυνςθ: Ιωάννθ Θεοτόκθ 72- Κζρκυρα, μζχρι τθν 01/02/2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 14:00,
με οποιονδιποτε τρόπο.
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ
και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια.
Στο διαγωνιςμό επιτρζπεται να παρευρίςκονται οι διαγωνιηόμενοι ι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι
εκπρόςωποί τουσ, ενϊπιον αρμόδιασ δθμόςιασ επιτροπισ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι
υπθρεςιϊν, ιτοι με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και πιςτοποίθςθσ ανελκυςτιρων.
Ειδικότερα απαιτείται να διακζτουν άδεια ςυντθρθτι ανελκυςτιρων και άδεια ςυνεργείου
ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων από τον οικείο φορζα.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται
ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ

ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ
ΡΑΑΤΗΜΑ Γϋ
ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ

ΤΕΥΔ

ΡΑΑΤΗΜΑ Εϋ

Ο Αναπλθρωτισ Ρρφτανθσ Οικονομικοφ
Ρρογραμματιςμοφ, Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ
του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου

Εςωτερικι Διανομι:
-Ρρφτανθσ
-Αναπλθρωτζσ Ρρφτανθ
-Συντονιςτισ Υπθρεςιϊν Ι.Ρ.
-Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν

Κακθγθτισ Θεόδωροσ Ραππάσ

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΕΓΟΥ

Εργαςίεσ επιςκευισ, ελζγχου και πιςτοποίθςθσ των
ανελκυςτιρων ςε κτιρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΙΟΝΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 34.472,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%)
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΡΔΕ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ (ΚΑΕ)

2014ΣΑΕ54600031 «Επιςκευι και διαρρφκμιςθ ακινιτων για τθν
κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν του Ι.Ρ.»

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΙΟΝΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΡΟΣΦΟΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΘ

Οι προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Ρροςφορά Βάςει
Τιμισ

ΡΑΑΤΘΜΑ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Α. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
1. Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει, για το ζγκυρο τθσ ςυμμετοχισ του, να υποβάλλει αίτθςθ
ςυμμετοχισ προσ τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα Συντιρθςθσ & Τεχνικισ
Υποςτιριξθσ, με τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, του διαγωνιηόμενου και αναφορά ςτα
εςωκλειόμενα ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ προςφοράσ.
Η αποςτολι των προςφορϊν μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ:

2. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί 90 θμζρεσ από τθν
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που οι ςυμμετζχοντεσ
αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα
διακιρυξθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατακεί εγγράφωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ,
τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα
αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
3. Εναλλακτικζσ προςφορζσ, αντιπροςφορζσ, ι προςφορζσ που περιλαμβάνουν μζροσ των
εργαςιϊν δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψθφίουσ, χωρίσ να ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
4. Στον κυρίωσ φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α. Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ
β. Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
γ. Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ
δ. Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι
αιτιςεων ςυμμετοχισ)
ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.

5. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ:
5.1 Στον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του ωσ
εξισ:
Α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ».
Β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου.
5.2 Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Εάν
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ),
κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ.
Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν
αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
6. Πταν πρόκειται για υποβολι κοινισ προςφοράσ ενϊςεων προμθκευτϊν, τότε αυτι
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ
ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ
τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι.
Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και
τουσ ίδιουσ όρουσ.
Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν
αντικαταςτάτθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ
διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ.
Η ανακζτουςα αρχι δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που τθσ ζχουν διαβιβάςει οικονομικοί
φορείσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων,
ενδεικτικά, των τεχνικϊν ι εμπορικϊν απορριτων και των εμπιςτευτικϊν πτυχϊν των
προςφορϊν. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ,
λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
7. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι
να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, εντόσ επτά (7) θμερϊν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Η διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ.
Β. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΤΙΜΩΝ
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ απoςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που
υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, δεν
αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
2. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
3. Κατά το άνοιγμα των προςφορϊν επιτρζπεται να παρευρίςκονται οι διαγωνιηόμενοι ι οι
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ.
4. Οι δικαιοφμενοι να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τεχνικϊν
προςφορϊν και των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
5. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
Α) Αποςφραγίηονται κατά ςειρά ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ με τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και
θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο.

Β) Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Στθ ςυνζχεια
αποςφραγίηονται οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των εταιρειϊν που οι προςφορζσ τουσ
κρίκθκαν κατάλλθλεσ και καταγράφονται ςε Ρρακτικό που υπογράφει θ Επιτροπι.
6. Μετά τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, θ αρμόδια
επιτροπι διαβιβάηει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να αποφαςίςει
ςχετικά.
Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν, από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74):
Πλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα αναφερόμενα ςτο ΤΕΥΔ και ςυγκεκριμζνα:
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθ του (ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφορϊν) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ, για:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1),
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ
του
Συμβουλίου
(EE
L
358
τθσ
31.12.1998,
ςελ.
2),
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48),
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ
του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν
Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ
28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με
το ν. 3424/2005 (Αϋ 305).
ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.
Υπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά πρόςωπα, οι
διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε.), ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ.
2. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
3. Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. ι του αρμοδίου Επιμελθτθρίου (ζκδοςθσ τελευταίου διμινου από
τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ /αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ το
οποίο κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ.
4. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ

Ρροςϊπου:
α) Στθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα
δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία
προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να προκφπτουν:
- Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο
είναι Α.Ε.,
-Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Ρ.Ε.
β) Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθν
αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.
γ) Στθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα
οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν
υπογραφι τουσ.
5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, όπου να
επιβεβαιϊνεται:
α) το κακζνα από τα πεδία που υπάρχουν ιδθ ςυμπλθρωμζνα ςτο ΤΕΥΔ για το μζροσ “Μζροσ ΙΙΙ,
Γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα”
β. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου
19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων ι ο υποψιφιοσ ζχει δθλϊςει ότι πρόκειται να ανακζςει
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο/τρίτουσ όπου το ποςοςτό τθσ
υπεργολαβίασ υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (οικονομικισ προςφοράσ του
υποψθφίου) τότε, οφείλει να προςκομίηει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτζρω
πιςτοποιθτικά τθσ παρ. 1.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι δφναται να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία,
εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία
που δθλϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά
του προςωρινοφ αναδόχου και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, εφόςον είχε προςκομιςκεί
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ παροφςασ
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ςφμφωνα με τουσ ωσ άνω όρουσ και
προχποκζςεισ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, εφόςον είχε προςκομιςτεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των
ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ παροφςασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τουσ ωσ άνω όρουσ
και προχποκζςεισ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίηονται νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 103 και το άρκρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται θ
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των κριτθρίων τθσ παροφςασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ
θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 103
του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 75 του ιδίου νόμου, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ιδίου ωσ άνω νόμου.
Γ.ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΘΝ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

1.1.ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 υπογεγραμμζνο και κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο από τον
εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ τζτοιοσ νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθν
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα ΤΕΥΔ).
Σθμειϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ
ΙV του ανωτζρω ΤΕΥΔ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ:
Α. Αντίγραφο τθσ εν ιςχφ επαγγελματικισ άδειασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι με τισ
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και πιςτοποίθςθσ ανελκυςτιρων. Ειδικότερα απαιτείται
να διακζτουν άδεια ςυντθρθτι ανελκυςτιρων και άδεια ςυνεργείου ςυντιρθςθσ
ανελκυςτιρων από τον οικείο φορζα, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/12 Ιουνίου 2013 (ΦΕΚ Αϋ
141) «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για τθν
επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και λειτουργίασ
θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ
αυτισ από φυςικά πρόςωπα».
Β. Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ/παραλαβισ του ζργου εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια
αρχι και με βεβαίωςθ/διλωςθ του ιδιωτικοφ φορζα για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου εάν ο
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ ςτισ πιο πάνω βεβαιϊςεισ κα
πρζπει να αναγράφεται το είδοσ του ζργου και το τελικό φψοσ τθσ αμοιβισ που

ειςπράχκθκε από τθν εκτζλεςι του.
Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ζνα τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνο ζργο τθν τελευταία τριετία
ςε εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων ςτον Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Τομζα, του
οποίου ι των οποίων ο προχπολογιςμόσ κα πρζπει να ιςοφται ι να είναι μεγαλφτεροσ από
τον ενδεικτικό προχπολογιςμό του υπό ανάκεςθ ζργου (ακροιςτικά ςε περίπτωςθ
ενϊςεων/κοινοπραξίασ).
Γ. Ζγγραφθ βεβαίωςθ για επάρκεια τεχνογνωςίασ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ανελκυςτιρεσ που
διακζτει το ίδρυμα.
Δ. Βεβαίωςθ για τθν διάκεςθ και χριςθ γνιςιων ανταλλακτικϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Πλα τα υλικά πριν τθν ενςωμάτωςι τουσ, κα εγκρίνονται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του
Ι.Ρ.
Η τεχνικι προςφορά δεν κα πρζπει να αναφζρει τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ, με ποινι
αποκλειςμοφ.
1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ:
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ),
το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Οι τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δίνονται ςε ΕΥΩ για το ςφνολο του διαγωνιςμοφ, επί
ποινι αποκλειςμοφ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τθσ προςφερόμενθσ τιμισ.
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και των
τυχόν παρατάςεϊν τθσ, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
Η αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται μζχρι δφο(2) δεκαδικά ψθφία.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Τον Ανάδοχο βαρφνουν:
α) Ο προβλεπόμενοσ από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόροσ ειςοδιματοσ, όπωσ ιςχφει, ο
οποίοσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ.
β) H προβλεπόμενθ κράτθςθ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, άρκρο 4,
παρ.3 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και το αναλογοφν χαρτόςθμο, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ,
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.
γ) Η προβλεπόμενθ από το Ν. 4412/2016, άρκρο 350 παρ. 3 κράτθςθ για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).
Β. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αςκείται εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ζνςταςθ υποβάλλεται
μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπι Ενςτάςεων), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο.
Γ. ΚΙΣΕΙΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνιςμόσ κα κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα που ζχει κατακζςει τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
2. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ ι είναι υπό αίρεςθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα για:
(α) Κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
(β) Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ
ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
(γ) Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ
διαπραγμάτευςθσ, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
(δ) Οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
Δ. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΘ
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα, ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν.4412/16.
Ο ανάδοχοσ καλείται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά.
Ε. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Οι κατά τόπουσ ανελκυςτιρεσ ςτα κτιρια του Ι.Ρ.
Η. ΚΥΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου:
Α)εφόςον δεν προςιλκε για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εντόσ του χρόνου που ορίςτθκε
ςτθν πρόςκλθςθ από τθν ανακζτουςα αρχι
Β)εφόςον δεν ενιργθςε μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο.

Θ. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ
αποδοχι από το διαγωνιηόμενο όλων των όρων τθσ προκιρυξθσ, κακϊσ και των διατάξεων
περί προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του Δθμοςίου.
Η μζγιςτθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.472,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΡΑ και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, με κωδικό
ζργου 2014ΣΑΕ54600031.
Τα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να επιςκζπτονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ
τουσ χϊρουσ που κα γίνουν οι εργαςίεσ ϊςτε να ςχθματίςουν καλφτερθ γνϊμθ.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και τα εργαλεία που
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν μθ ζχοντασ οποιαδιποτε απαίτθςθ από το
Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο ςτθν αντίςτοιχθ χοριγθςθ. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για
το τυχόν επιπλζον προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τισ εργαςίεσ, λαμβάνοντασ τα
απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ για το προςωπικό του και για το προςωπικό και τουσ
φοιτθτζσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.
Απαγορεφεται ρθτά ολικι ι μερικι παραχϊρθςθ ι εκχϊρθςθ ςε τρίτο με οποιονδιποτε
τρόπο, μζρουσ ι του ςυνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τθ ςυνομολογθκείςα
ςφμβαςθ, ζςτω και χωρίσ αντάλλαγμα, με τθν ποινι τθσ ζκπτωςθσ. Η περίπτωςθ ςφςταςθσ
νζου ι αλλαγισ του Ν.Ρ. από τον ανάδοχο επιτρζπεται μόνο μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ
ειδοποίθςθ και ςχετικι ζγκριςθ τθσ Συγκλιτου του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και εφόςον το
Ν.Ρ. υπό τθ νζα του μορφι αποδζχεται εισ ολόκλθρο και αλλθλζγγυα ευκφνθ του και
ζχει τα ίδια τουλάχιςτον προςόντα και επαγγελματικοφσ τίτλουσ με τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παίρνουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από τθ Δ/νςθ
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα Συντιρθςθσ και τεχνικισ Υποςτιριξθσ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου, τθλ. 26610 87653.
Η παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου www.ionio.gr.

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Μετά από ζλεγχο που ζγινε ςτουσ ανελκυςτιρεσ των κάτωκι κτθρίων του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου, προκειμζνου αυτοί να επιςκευαςτοφν, εκςυγχρονιςτοφν και πιςτοποιθκοφν,
ϊςτε να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ τρζχουςασ νομοκεςίασ, διαπιςτϊκθκε ότι, για κάκε
τεμάχιο ανελκυςτιρα ανά κτιριο, απαιτείται:
(Α) Εργαςίεσ επιςκευϊν:
(Ι) Κτιριο ΤΙΣ-ΤΑΒΜ
Ανελκυςτιρασ (δεξιά)-ΟΣΙS
1. Αντικατάςταςθ των τςιμουχϊν ςτο υδραυλικό ςφςτθμα.
2. Τοποκζτθςθ φωτιςμοφ ςτο φρεάτιο
3. Τοποκζτθςθ προςτατευτικισ ποδιάσ κάτω από τθν είςοδο του καλάμου (για
απεγκλωβιςμό) (ποδιά που ανοίγει και προςτατεφει τον εγκλωβιςμζνο ςε περίπτωςθ
που ο ανελκυςτιρασ ςταματιςει ςε φψοσ μικρότερο του φψουσ τθσ πόρτασ)
4. Αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ inverter τθσ πόρτασ του καλάμου με δυνατότθτα
απεγκλωβιςμοφ (ςε περίπτωςθ που ανελκυςτιρασ ςταματιςει, τον κατεβάηει και
ανοίγει τισ πόρτεσ)
5. Τοποκζτθςθ πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ (μανόμετρα ςτο κεντρικό μθχάνθμα)
6. Αντικατάςταςθ δφο (2) θλεκτρονικϊν ενδείξεων (display) ορόφων
7. Επιςκευι τθσ αυτόματθσ πόρτασ του ανελκυςτιρα μαηί με ςετ αναβάκμιςθσ
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 2.920 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
Ανελκυςτιρασ (αριςτερά)-ΟΣΙS
1.Αντικατάςταςθ του πίνακα αυτοματιςμοφ (controller) με αντίςτοιχο νζασ τεχνολογίασ.
2.Τοποκζτθςθ φωτιςμοφ φρεατίου.
3.Τοποκζτθςθ προςτατευτικισ ποδιάσ κάτω από τθν είςοδο του καλάμου (ποδιά που ανοίγει
και προςτατεφει τον εγκλωβιςμζνο ςε περίπτωςθ που ο ανελκυςτιρασ ςταματιςει ςε
φψοσ μικρότερο του φψουσ τθσ πόρτασ)
4.Αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ inverter τθσ πόρτασ του καλάμου με δυνατότθτα
απεγκλωβιςμοφ.
5.Τοποκζτθςθ πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ (μανόμετρα ςτο κεντρικό μθχάνθμα)
6.Αντικατάςταςθ δφο (2) θλεκτρονικϊν ενδείξεων (display) ορόφων.
7.Αντικατάςταςθ όλων των θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων και τοποκζτθςθ ςε κανάλια ςφμφωνα
με τον ΕΛΟΤ.
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 4.500 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
(ΙI) Φοιτθτικι Εςτία
Μθχανικόσ Ανελκυςτιρασ Νο 1-FAER
1.Αντικατάςταςθ του πίνακα αυτοματιςμοφ (controller) με αντίςτοιχο νζασ τεχνολογίασ.
2.Αντικατάςταςθ των παλαιϊν αρπάγων μονισ φοράσ με νζο ςετ αρπάγϊν διπλισ ενζργειασ
ανόδου-κακόδου (φρζνα ανελκυςτιρα ςε περίπτωςθ διακοπισ)
3.Τοποκζτθςθ επικακίςεων (αποςβεςτιρεσ) νζου τφπου ςτο πυκμζνα του ανελκυςτιρα.
4.Τοποκζτθςθ προςτατευτικοφ καλφμματοσ ςτο αντίβαρο.
5.Αντικατάςταςθ όλων των θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων και τοποκζτθςθ ςε κανάλια ςφμφωνα
με τον ΕΛΟΤ.
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 4.900 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)

Μθχανικόσ Ανελκυςτιρασ Νο 2- FAER
1.Αντικατάςταςθ του πίνακα αυτοματιςμοφ (controller) με αντίςτοιχο νζασ τεχνολογίασ.
2.Αντικατάςταςθ των παλαιϊν αρπάγων μονισ φοράσ με νζο ςετ αρπάγϊν διπλισ ενζργειασ
ανόδου-κακόδου (φρζνα ανελκυςτιρα ςε περίπτωςθ διακοπισ)
3.Τοποκζτθςθ επικακίςεων (αποςβεςτιρεσ) νζου τφπου ςτο πυκμζνα του ανελκυςτιρα.
4.Τοποκζτθςθ προςτατευτικοφ καλφμματοσ ςτο αντίβαρο.
5.Αντικατάςταςθ όλων των θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων και τοποκζτθςθ ςε κανάλια ςφμφωνα
με τον ΕΛΟΤ.
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 4.900 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
(ΙII) Ιόνιοσ Ακαδθμία
Ανελκυςτιρασ-KLEEMENN
1.Αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ inverter τθσ πόρτασ του καλάμου με δυνατότθτα
απεγκλωβιςμοφ.
2.Αντικατάςταςθ του πίνακα αυτοματιςμοφ (controller) με αντίςτοιχο νζασ τεχνολογίασ.
3.Τοποκζτθςθ πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ.
4.Αντικατάςταςθ των γλιςτρϊν του ςαςί καλάμου λόγω φκοράσ.
5.Αντικατάςταςθ ςε τζςςερισ (4) ρόδεσ ςαςί καλάμου λόγω φκοράσ
6.Αντικατάςταςθ όλων των θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων και τοποκζτθςθ ςε κανάλια ςφμφωνα
με τον ΕΛΟΤ.
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 4.300 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
(IV) Κτιριο «Αρεταίοσ»
Ανελκυςτιρασ- KLEEMENN
1.Αντικατάςταςθ όλων των θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων και τοποκζτθςθ ςε κανάλια ςφμφωνα
με τον ΕΛΟΤ
2.Αντικατάςταςθ του πίνακα αυτοματιςμοφ (controller) με αντίςτοιχο νζασ τεχνολογίασ.
3.Τοποκζτθςθ πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ
4.Τοποκζτθςθ χειραντλίασ ςτο υδραυλικό ςφςτθμα
5.Αντικατάςταςθ των γλιςτρϊν του ςαςί καλάμου λόγω φκοράσ
6.Αντικατάςταςθ τςιμοφχεσ εμβόλου ςτο υδραυλικό ςφςτθμα
7.Αντικατάςταςθ των ράουλων των αυτομάτων κυρϊν τφπου Klefer
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 5.200 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ τμιματοσ (Α): 33.132€ (ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
Στισ ανωτζρω εργαςίεσ ςυμπεριλαμβάνεται τυχόν αποκατάςταςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν, θ
αποκομιδι κακαιρεμζνων εξαρτθμάτων και ο κακαριςμόσ των χϊρων εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν.
(Β) Εργαςίεσ Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ:
Τισ εργαςίεσ επιςκευισ των ανωτζρω (6τεμ.) ανελκυςτιρων κα ακολουκιςει ο ζλεγχοσ και θ
πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποιιςεων και ελζγχων, προχπολογιηόμενθσ
δαπάνθσ 200€/τεμ (ςυμπ/νου ΦΡΑ).
Ζλεγχοσ πιςτοποίθςθσ κα διενεργθκεί επίςθσ και ςτο αναβατόριο που είναι εγκατεςτθμζνο
ςτο κτιριο τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 140€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ).
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ τμιματοσ (Β): 1.340 € (ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)
Συνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ζργου: 34.472€ (ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.)

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Στοιχεία του υποψιφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεφκυνςθ:…………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………

Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ
του όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΤΥ/190/16.01.2019 Διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ, προςφζρω για το ζργο: «Επιςκευι, ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ
ανελκυςτιρων ςε κτιρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»:
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘΟΝΟΜΑΣΙΑ

1.

Κτιριο ΤΙΣ-ΤΑΒΜ
Ανελκυςτιρασ (δεξιά)-ΟΣΙS

2.

Κτιριο ΤΙΣ-ΤΑΒΜ
Ανελκυςτιρασ (αριςτερά)-ΟΣΙS

3.

Φοιτθτικι Εςτία
Μθχανικόσ Ανελκυςτιρασ Νο 1FAER

4.

Φοιτθτικι Εςτία
Μθχανικόσ Ανελκυςτιρασ Νο 2FAER
Ιόνιοσ Ακαδθμία
Ανελκυςτιρασ-KLEEMENN

5.

Κτιριο «Αρεταίοσ»
Ανελκυςτιρασ- KLEEMENN

6.
7.

‘Ελεγχοσ
και
πιςτοποίθςθ
ανελκυςτιρα αναβατόριο
‘Ελεγχοσ
και
πιςτοποίθςθ
αναβατοριου
Ο Ρροςφζρων
(Υπογραφι/Σφραγίδα)

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ €
(ΣΥΜΡ/ΝΟΥ ΦΡΑ)

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ
Υπόδειγμα Τυποποιθμζνου Ζντυπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 ν. 4412/2016 (Α 147) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρ. 79Α του
Ν4497/2017 +
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΙΟΝΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 99202011
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ιωάννου Θεοτόκθ 72, Κζρκυρα, 49132
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: https://www.ionio.gr/
Γενικζσ Ρλθροφορίεσ:
Μ. Ραπαβλαςοποφλου, Τθλζφωνο: 2661087650, Ηλ. ταχυδρομείο: dty@ionio.gr
Ρλθροφορίεσ για Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ:
Α. Κόνταρθσ, Τθλζφωνο: 2661087653, Ηλ. ταχυδρομείο: akontaris@ionio.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
-Τίτλοσ «Επιςκευι, ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ ανελκυςτιρων ςε κτιρια του Ι.Ρ.»
CPV: 42416100-6 «Ανελκυςτιρεσ»
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *…………….+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ, Ρρομικειεσ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
*Φ12/18+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Ηλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
*……+
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ;

*+ Ναι *+ Πχι

Απάντθςθ:
Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσiv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
*……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Ηλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
*……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

τιριξθ:

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝv
Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
*+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με
τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από
τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο
131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτθx·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν ναι, αναφζρετεxvi:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xv
α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxviii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
*+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxix;
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Πχι
xx
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
-[.......................]
Εάν ναι:
-[.......................]
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Πχι

xxi

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Πχι

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*…...........+

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxii, λόγω

*+ Ναι *+ Πχι

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*.........…+

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι

*+ Ναι *+ Πχι

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxiii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxiv κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

*….................+

*+ Ναι *+ Πχι

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που
θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με
τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxxv.
Ημερομθνία, τόποσ και υπογραφι(-ζσ): *……+
ii

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
v Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ
του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία,
οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι
τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ
ικανότθτεσ.”

vi Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
vii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
viii Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ
αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ
νομοκεςία).
x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xi Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4
τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων
και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και
προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xiv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν
(Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).

xix Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xx Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxii Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
xxiii Ρρβλ άρκρο 48.
xxiv Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxv Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

