Κζρκυρα, 29-07-2022
Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΤ/3248/φ.5-22/ΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δ/νςθ:
Σ.Κ.:
Πλθροφορίεσ:
Αρικ. Σθλεφώνου:
Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου:

Ιωάννθ Θεοτόκθ 72
49132, Κζρκυρα
Μ. Παπαβλαςοποφλου
2661087650
dty@ionio.gr

Προσ:

Χατηθχριςτου Ν. Δθμιτριο
Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μθχανικό
Παντελή Κοσμίδη 4Α , Θεσσαλονίκη 54453
chatzichristou.dimitrios@gmail.com
ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΚΘΜΔΘ
(με μζριμνα τθσ ΔΣΤ)

Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ
για τθν ανάκεςθ Δθμόςιασ φμβαςθσ Τπθρεςίασ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ,
με αντικείμενο «Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων θλεκτρολογικών εργαςιών ςυντιρθςθσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ των θλεκτρικών εγκαταςτάςεων των κτιρίων του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου–Προδιαγραφι και υπολογιςμόσ εκτιμώμενθσ αξίασ θλεκτρολογικών εργαςιών»
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα αρχι: Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Είδοσ ςφμβαςθσ: Δθμόςια φμβαςθ Τπθρεςίασ
Διαγωνιςτικι διαδικαςία ανάκεςθσ: Απευκείασ Ανάκεςθ
Άρκρο 118του Ν.4412/2016
Σίτλοσ υπθρεςίασ: «Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων θλεκτρολογικϊν
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
αξιοπιςτίασ
και
αςφάλειασ
των
θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου–
Προδιαγραφι και υπολογιςμόσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν»
Διάρκεια ςφμβαςθσ: Πζντε (5) μινεσ
CPV: 71314100-3 «Θλεκτρολογικζσ Τπθρεςίεσ»
71315000-9 «Τπθρεςίεσ ςχετιηόμενεσ με τισ τεχνικζσ
εγκαταςτάςεισ κτιρίων»
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 9.800,00 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
(εκτιμϊμενθ αξία) ςφμβαςθσ: 12.152,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Ζργο με ενάρικμο 2021ΝΑ34600076 «Μελζτεσ Ιονίου
Πανεπιςτθμίου» (MIS ΟΠ 5149705) του Σομεακοφ
Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του ΤΠΑΙΘ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ
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Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των 08-08-2022 και ώρα 14:00
προςφορϊν:
Σόποσ και τρόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν: Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
τθλ: 2661087646 & 2661087609
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
2661087650, dty@ionio.gr & mpapav@ionio.gr
Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι ο λεπτομερισ κακοριςμόσ των απαιτοφμενων προσ διενζργεια
θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του ακριβοφσ κακοριςμοφ του αναγκαίου προσ
εγκατάςταςθ ι αντικατάςταςθ θλεκτρολογικοφ υλικοφ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ και
αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Θ ςφμβαςθ
ςυμπεριλαμβάνει τον προςδιοριςμό των απαιτοφμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τισ θλεκτρολογικζσ
εργαςίεσ και το θλεκτρολογικό υλικό, βάςει των ιςχυόντων Προτφπων, Κανονιςμϊν και Νομοκεςίασ.
Επίςθσ περιλαμβάνει τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξίασ του θλεκτρολογικοφ υλικοφ.
Επιςθμαίνεται ότι το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο υλοποίθςε τθν υπ’ αρικ. 4/2021 φμβαςθ (ΑΔΑΜ:
21SYMV008119863 2021-02-10) με αρμόδιο οικονομικό φορζα (Χατηθχριςτου Ν. Δθμιτριο, διπλ.
θλεκτρολόγο μθχανικό), με ςκοπό τον ετιςιο περιοδικό ζλεγχο των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων όλων
των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Θ ςφμβαςθ υλοποιικθκε ςε εφαρμογι τθσ Τ.Α. υπ’ αρικ.
Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470 Β’) και του Ελλθνικοφ Προτφπου ΕΛΟΣ HD 384, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ
και τθ διατιρθςθ τθσ αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ όλων των κτθρίων του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου. Κατά τθ διάρκειά του ελζγχου πραγματοποιικθκαν οπτικι επικεϊρθςθ, δοκιμζσ
και μετριςεισ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο 61 και 62 του Προτφπου ΕΛΟΣ HD 384 και
ςυντάχκθκε θ απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του
ελζγχου και ςε εφαρμογι τθσ Τ.Α. υπ’ αρικ. Φ.50/503/168/2011 (ΦΕΚ 844 Β’), ςυντάχκθκαν και
υποβλικθκαν ςτθν ανακζτουςα αρχι, για κάκε θλεκτρικι εγκατάςταςθ κάκε κτιρίου του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου τα εξισ:
 Τπεφκυνθ Διλωςθ αδειοφχου θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ.
 Ζκκεςθ Παράδοςθσ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ.
 Πρωτόκολλα Ελζγχου τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ κατά Κ.Ε.Θ.Ε. με ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ αναφορζσ.
 Θλεκτρολογικό χζδιο κατά CENELEC.
Κατά τον ζλεγχο και διαπιςτϊκθκαν προβλιματα, ελλείψεισ, βλάβεσ, ςφάλματα και γενικά αποκλίςεισ
των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων από τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ, Πρότυπα και Νομοκεςία, οι οποίεσ
καταγράφθκαν ςτα ανωτζρω υποβλθκζντα ςτοιχεία και ειδικότερα ςτισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ αναφορζσ
των πρωτοκόλλων ελζγχου.
Τποχρζωςθ του αναδόχου-παρόχου τθσ υπθρεςίασ είναι ο κακοριςμόσ των διορκωτικϊν μζτρων,
επιςκευϊν και βελτιϊςεων που πρζπει να υλοποιθκοφν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ και ςφννομθσ
λειτουργίασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ςε κάκε κτίριο του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ιδιόκτθτο,
παραχωρθμζνο ι μιςκωμζνο, ςε ςυνζχεια του ανωτζρω διενεργθκζντοσ ελζγχου. Σο ζργο αυτό
προςδιορίηεται με τθν εξειδίκευςθ, τθν ανάλυςθ, τθ λεπτομερι καταγραφι, αποτφπωςθ και
προςδιοριςμό τόςο των απαιτοφμενων προσ διενζργεια θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν, όςο και του
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αναγκαίου προσ εγκατάςταςθ ι αντικατάςταςθ θλεκτρολογικοφ υλικοφ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ
τθσ αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ζχοντασ ωσ δεδομζνα τα
προαναφερκζντα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ του ελζγχου που ολοκλθρϊκθκε ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικ.
4/2021 φμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ ςυμπεριλαμβάνει τον προςδιοριςμό των απαιτοφμενων τεχνικϊν
προδιαγραφϊν για τισ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ και το θλεκτρολογικό υλικό, βάςει των ιςχυόντων
Προτφπων, Κανονιςμϊν και Νομοκεςίασ. Επίςθσ περιλαμβάνει τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξίασ του θλεκτρολογικοφ υλικοφ, ιτοι τον
ςυνολικό προχπολογιςμό για τθν αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ των θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων.
Επιςθμαίνεται ότι ο κακοριςμόσ των διορκωτικϊν μζτρων, επιςκευϊν και βελτιϊςεων κα
πραγματοποιείται ανά χϊρο του κάκε κτιρίου και ανά γραμμι τροφοδοςίασ και θλεκτρολογικό πίνακα,
με πλιρθ λεπτομζρεια και ςαφινεια. Ειδικότερα, θ αποτφπωςθ των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν και του
θλεκτρολογικοφ υλικοφ κα πραγματοποιείται κάνοντασ χριςθ των ςχεδιαγραμμάτων πινάκων και
κατόψεων που υποβλικθκαν και παραλιφκθκαν από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο πλαίςιο τθσ
προαναφερκείςασ υπ’ αρικ. 4/2021 φμβαςθσ.
Τποχρζωςθ του αναδόχου-παρόχου τθσ υπθρεςίασ είναι:
 Θ καταγραφι ςε μορφι πίνακα των εργαςιϊν και του υλικϊν που κα απαιτθκοφν, βάςει των
παραδοτζων τευχϊν και των φφλλων ελζγχου τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ.
 Θ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν των εργαςιϊν και υλικϊν.
 Θ εκτίμθςθ του κόςτουσ (υλικά αξιόπιςτων καταςκευαςτϊν - εργαςία) για τθν υλοποίθςθ τθσ
αποκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον τελευταίο θλεκτρολογικό ζλεγχο που
πραγματοποιικθκε που περιγράφονται αναλυτικά ςτα παραδοτζα τεφχθ.
Θ υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςθσ Πρόςκλθςθσ προχποκζτει τθν ακριβι
τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ θλεκτρολογικισ νομοκεςίασ κακϊσ και των ιςχυόντων Κανονιςμϊν και Προτφπων,
με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου-παρόχου. Ενδεικτικά αναφζρονται:
 Θ Τ.Α. υπ’ αρικ. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470 Β’).
 Θ Τ.Α. υπ’ αρικ. Φ.50/503/168/2011 (ΦΕΚ 844 Β’).
 Ο Ν.4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α’) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
 Θ Τ.Α. υπ’ αρικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57 Β’).
 Σο Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’).
 Θ Κ.Τ.Α. υπ’ αρικ. Φ Α’ 50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222 Β’).
 Σο Ελλθνικό Πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384.
 Σο Ελλθνικό Πρότυπο ΕΛΟΣ 60364.
 Θ Τ.Α. υπ’ αρικ. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654 Β’).
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ, από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο-πάροχο.
Θ υπθρεςία παρζχεται από πρόςωπο που διακζτει τα απαιτοφμενα επαγγελματικά προςόντα όπωσ
θλεκτρολόγο μθχανικό, μθχανολόγο μθχανικό, θλεκτρολόγο-μθχανολόγο μθχανικό, εγκαταςτάτθ
θλεκτρολόγο 4θσ Ομάδασ Αϋ Ειδικότθτασ.
Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 9.800,00€ μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ, ιτοι
12.152,00€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει τθν εκτιμϊμενθ αμοιβι του αρμόδιου προςϊπου, για
τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί το
ανϊτατο όριο τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ του αναδόχου.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι τθσ υπθρεςίασ και με τθν ζκδοςθ ων νόμιμων φορολογικϊν παραςτατικϊν.
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Θ δαπάνθ κα καλυφκεί από το Ζργο με ενάρικμο 2021ΝΑ34600076 «Μελζτεσ Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
(MIS 5149705) του Σομεακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.
Θ ςφμβαςθ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4
παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπωσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,1 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Π.. Ε..Θ.ΔΘ.., ςφμφωνα με το
άρκρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (θ τελευταία κράτθςθ πραγματοποιείται από τθ ζκδοςθ τθσ
προβλεπόμενθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ).
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο επειδι αφορά
υπθρεςία με ενιαίο φυςικό και γνωςτικό αντικείμενο και δεν ςυντρζχουν λόγοι ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων.
Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ «ΠΑΡΟΧΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ»
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο «πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ» κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά
με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο «πάροχοσ» κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ,
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
Ο «πάροχοσ» κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ που διζπει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον «πάροχο», ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία, τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον «πάροχο» ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ εκτζλεςθ του ζργου αφορά διάςτθμα (5) μθνϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ
ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο-πάροχο.

Ε. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.
2.
3.
4.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα εκτόσ
από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, δεν κα αξιολογθκοφν
Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
Θ ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ βάςει τιμισ.
Όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον «μελετθτι», ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το
Δθμόςιο, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν.
Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι από τθν
ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ Κζρκυρασ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για χρονικό διάςτθμα για ζξι (6)
μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν, μζςα ςτο οποίο πρζπει
να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ.
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι τθ δθμοςιεφει ςτο ΚΘΜΔΘ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 38 του ν.4412/2016 και τθν κοινοποιεί ςτον οικονομικό
φορζα. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί
και θ υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.

Σ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σ.1 Θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ υπο-φακζλουσ:
(α) ζναν ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», ςτον οποίο
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Θ προςφορά υποβάλλεται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Προσ τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία
Προςφορά
του …………………………………………………………………………………………………,
(επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail)
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ με τίτλο:
«Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων θλεκτρολογικών εργαςιών ςυντιρθςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ των θλεκτρικών εγκαταςτάςεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου–
Προδιαγραφι και υπολογιςμόσ εκτιμώμενθσ αξίασ θλεκτρολογικών εργαςιών»
με ανακζτουςα αρχι το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, με αρ. πρωτ. ΔΣΤ/3248/29-07-2022 Πρόςκλθςθσ,
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορών τθν 08θ/08/2022
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Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αναγράφει
τθ ςφμβαςθ τθν οποία αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ, δθλαδι επωνυμία,
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω υνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Προξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «φμβαςθ
νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «φμβαςθ
περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ
ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ
δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191
για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ,
ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
θμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Σ.2 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και τα δικαιολογθτικά πλιρωςθσ κριτθρίων
επιλογισ, ιτοι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου Θ τθσ παροφςθσ Πρόςκλθςθσ.
Επίςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κατακζτει υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία
δθλϊνει ότι:
 βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ
τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΣΤ/3248/29-07-2022 Πρόςκλθςθσ,
 ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΣΤ/3248/29-07-2022 Πρόςκλθςθσ,
 πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Πρόςκλθςθ.
Σ.3 Περιεχόμενο Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» /Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνει το ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ το οποίο
αναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, το ποςοςτό ζκπτωςθσ και τθν προςφερόμενθ τιμι. Θ
Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ Πρόςκλθςθσ. Σο ζντυπο τθσ οικονομικισ
προςφοράσ πρζπει να είναι κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο και αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο.
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Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. τθν οικονομικι προςφορά δίνεται το
προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΤΡΩ (€) για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι κακορίηεται
ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
Θ υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.
Ζ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οικονομικόσ φορζασ,
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
Ζ.1.Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ποινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ
του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και, όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ποινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν
προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν
λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386
(απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του
Ποινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν
αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν
προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ
ςχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
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και του υμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ
απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλίου (EEL 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων
187Α και 187Β του Ποινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’
103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EEL 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1)
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ποινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
i) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ,
ii) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,
iii) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,
iv) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων,τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
Ζ.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α)όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία, ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν 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.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
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περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό
για τθν καταβολι τουσ, ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
Ζ.3.Κατ’ εξαίρεςθ, οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο Η.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Ζ.4.Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων
παραγράφων.
Ζ.5.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
Η.1, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον
ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει
αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει
τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ
αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο
προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Σα μζτρα
που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι,
ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ
που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
Ζ.6.Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
Ζ.7.Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Η. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Ο προςφζρων απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ του.
Ο προςφζρων απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ και να διακζτει
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ του θλεκτρολόγου μθχανικοφ, ι του μθχανολόγου μθχανικοφ ι του
θλεκτρολόγου-μθχανολόγου μθχανικοφ ι να διακζτει βεβαίωςθ αναγγελίασ/άδεια εγκαταςτάτθ
θλεκτρολόγου 4θσ Ομάδασ Αϋ Ειδικότθτασ.
Θ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΕΗ – ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ
ΜΕΑ (Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του χωρίου Ζ & Δικαιολογθτικά πλιρωςθσ
κριτθρίων επιλογισ του χωρίου Η).
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Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Η και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τθν παράγραφο Θ, ο οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει, πριν τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί
από τον προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλει
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να υποβάλλει δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ
τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ.
Πρότυπο Διλωςθσ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων, δίδεται ςτο Παράρτθμα ΙV τθσ
παροφςθσ Πρόςκλθςθσ, θ οποία πρζπει να ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί αρμοδίωσ από τον οικονομικό
φορζα.
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να υποβάλει δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Η ο προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω:
α) Για τθν παράγραφο Η.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρώου, όπωσ του ποινικοφ μθτρώου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσμζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ απόδειξθ για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73
του Ν.4412/2016 (χωρίο 2.2.3.1), δφναται να υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του νόμιμου
εκπροςϊπου οικονομικοφ φορζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
β) Για τθν παράγραφο Η.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ
εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Σα ςχετικά δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι:
β1) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
*Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να
λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ
ωσ άνω διαλειτουργικότθτασ, θ α.α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ+
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Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιτρζπει τθν υποβολι προςφορϊν, όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν
ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο Η.3 τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό
φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ.
β2) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα υποβάλλεται ςχετικό πιςτοποιθτικό για τθν κάλυψθ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ του
οικονομικοφ φορζα. Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα επιχειριςεισ υποβάλλουν αποδεικτικό
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον eΕΦΚΑ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ
με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιτρζπει τθν υποβολι προςφορϊν, όταν μόνο μικρά ποςά των
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 18.1.3 τθσ παροφςασ,
προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον eΕΦΚΑ.
β3) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο Η.7 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ.
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου Θ (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει βεβαίωςθ εγγραφισ
ςτο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ του θλεκτρολόγου μθχανικοφ, ι
του μθχανολόγου μθχανικοφ ι του θλεκτρολόγου-μθχανολόγου μθχανικοφ ι βεβαίωςθ
αναγγελίασ/άδεια εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 4θσ Ομάδασ Αϋ Ειδικότθτασ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου Θ
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά,
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.
Β.4.Σα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 και τθν περ. β' τθσ παρ. 4 του άρκρου 73
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτθν περ. α',
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γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75, περί κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ
ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ
ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
τουσ.
Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρκρα 13 και 15
του ν. 4727/2020 (Α' 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.»
Ι. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Για τθ δθμόςια ςφμβαςθ τθσ παροφςθσ Πρόςκλθςθσ, όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει
τθν ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και τθν αναςτολι εκτζλεςθσ,
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα
άρκρα 45 ζωσ 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ χωρίσ να επιτρζπεται θ
προθγοφμενθ άςκθςθ άλλθσ ειδικισ ι ενδικοφανοφσ διοικθτικισ προςφυγισ.
ΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΙΑ.1. Ο προςφζρων, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ Πρόςκλθςθσ.
ΙΑ.2.Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςθσ Πρόςκλθςθσ εφαρμόηονται
οι διατάξεισ του Ν.4412/2016.
ΙΑ.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ
Προςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για
λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ
προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ
Πρόςκλθςθσ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων
ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
ΙΑ.4. Θ Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ ςυντάςςεται κατόπιν τθσ από 13-7-2022 απόφαςθσ του
Πρυτανικοφ υμβουλίου του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (τθσ 29θσ υνεδρίαςθσ του οργάνου, ακαδ. ζτουσ
2021-2022, Θζμα 4 τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, ΑΔΑ: 6ΑΜ46Ψ8ΝΨ-3ΚΣ, ΑΔΑΜ:
22REQ010991255 2022-07-25).
υντάχκθκε
Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ
Προγραμματιςμοφ και Μελετών

Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε
Η αναπλθρώτρια Προϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ Σεχνικών Τπθρεςιών

Αικατερίνθ Παπακωνςταντίνου

Μαρία Παπαβλαςοποφλου
MARIA
PAPAVLASOPOUL
OU

Digitally signed by MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Date: 2022.07.29 12:48:01
+03'00'
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ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα :
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ Τπθρεςίασ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ, με αντικείμενο «Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των κτιρίων του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου–Προδιαγραφι και υπολογιςμόσ εκτιμϊμενθσ αξίασ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν» και κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΣΤ/3248/29-07-2022 Πρόςκλθςθσ Τποβολισ Προςφοράσ, υποβάλλω για τθν παροχι
τθσ εν λόγω Τπθρεςίασ, τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά, θ οποία ιςχφει ζωσ για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφοράσ:

ΤΠΘΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Εκτιμϊμενθ
Αμοιβι
ςε ευρϊ €
(μθ ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

«Κακοριςμόσ
των
απαιτοφμενων
θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ για
τθν αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ και
αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων
των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου–
Προδιαγραφι και υπολογιςμόσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν»

9.800,00

Ποςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

Προςφερόμενθ Σιμι
ςε ευρϊ €
(ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Φ.Π.Α. 24% (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)

Προςφερόμενθ Σιμι ςε ευρϊ €, ςυμπ/νου ΦΠΑ
24% (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)

Θ υποβολι τθσ ανωτζρω προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι γνωρίηω πλιρωσ τισ διαδικαςίεσ παροχισ τθσ
Τπθρεςίασκαι αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΣΤ/3248/29-07-2022 Πρόςκλθςθσ.
Ο Προςφζρων
(Σόποσ και Θμερομθνία - φραγίδα και Τπογραφι Προςφζροντα)
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