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ςυνοπτικό διαγωνιςμό
με ςκοπό την επιλογό αναδόχου για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ:
Τ Λ Ο Π Ο Ι Η  Η  Φ Ε Δ Ι Ο Τ Α  Υ Α Λ Ε Ι Α  Ν Ε Ρ Ο Τ Ο Ι Κ Ι  Μ Ψ Ν
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Λ Η Μ Ν Ο Τ
Εκτιμώμενησ αξύασ 49.978,02 € (πλϋον Υ.Π.Α.24%)
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με: α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ
παρούςασ και
καλεύ
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου
εκπόνηςησ τησ ωσ ϊνω μελϋτησ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ωρθρο 1: Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτων Υορϋασ - τοιχεύα επικοινωνύασ

1. 1

Αναθϋτων φορϋασ : ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ.
Οδόσ
: Πλατεύα Ηλύα Ηλιού
Σαχ.Κωδ.
: 81400
Σηλ.
: 2254350038
Telefax
: 2254026085
E-mail
: dlimnou@gmail.com
Πληροφορύεσ
: Φϊροσ Ιωϊννησ

1.2 Κύριοσ του Έργου :

ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ

1.3 Εργοδότησ:

ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ

1.4 Προώςτϊμενη Αρχό :
1.5 Διευθύνουςα Τπηρεςύα:

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΛΗΜΝΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΛΗΜΝΟΤ

1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
1.7 Η Τπηρεςύα που διεξϊγει τον διαγωνιςμό εύναι η Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δόμου Λόμνου:
Οδόσ
Σαχ.Κωδ.
Σηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορύεσ

:
:
:
:
:
:

Παπουτςύδειο Κτύριο– Πλατεύα Τψιπύλησ Μύρινα
81400
2254020055
2254020093
dtylimnou@gmail.com
ωτόρησ Δημητρϊκασ

1.8 Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό
εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο.
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Αναθϋτοντοσ φορϋα
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και εγγρϊφωσ
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό
αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω
οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ.
Ωρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών
2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα:
α) η παρούςα διακόρυξη,
β) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016,
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ,
δ) το τεύχοσ τεχνικών δεδομϋνων,
ε) η ςυγγραφό υποχρεώςεων,
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ςτ) το τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών,
ζ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από τον
αναθϋτοντα φορϋα επύ όλων των ανωτϋρω.
2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ από τισ 12/12/2017 ςτην ιςτοςελύδα http://www.limnos.gov.gr/index.php
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 28/12/2017, ο αναθϋτων φορϋασ παρϋχει ςε όλουσ
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο
ϋωσ την 05/01/2018. Επύςησ μϋχρι την ημϋρα αυτό, οι οικονομικού φορεύσ μπορούν να
ενημερώνονται για το “φϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ μελϋτησ” που βρύςκεται ςτα γραφεύα τησ Δ/νςησ
Σεχνικών Τπηρεςιών Δόμου Λόμνου και να λαμβϊνουν φωτοαντύγραφα των περιεχομϋνων του.

Ωρθρο 3:

Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ

3.1 Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 14
ςυνοδευόμενοι από την αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δόμου
Λόμνου, Πλατεύα Ηλύα Ηλιού 7, Σ.Κ. 81400, Mύρινα Λόμνου με την ϋνδειξη «Προσ τον Πρόεδρο τησ
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού»,
εύτε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτο κεντρικό πρωτόκολλο του Δόμου, (Πλατεύα Ηλύα Ηλιού 7,
Σ.Κ. 81400, Mύρινα Λόμνου) με την ϋνδειξη «Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού»
εύτε (β) με αποςτολό, επύ αποδεύξει, ςτο κεντρικό πρωτόκολλο του Δόμου, (Πλατεύα Ηλύα
Ηλιού 7, Σ.Κ. 81400, Mύρινα Λόμνου) με την ϋνδειξη «Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ
Διαγωνιςμού».
ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο κεντρικό πρωτόκολλο του Δόμου, οι
φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο του
Αναθϋτοντοσ φορϋα που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα
του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ. Ο Αναθϋτων φορϋασ δεν φϋρει
ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ
ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από
οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν ο Αναθϋτων φορϋασ ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ.
3.2 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ο οπούοσ θα φϋρει
εξωτερικϊ την αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ, ςτον οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα
ακόλουθα:
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμού
Για την επιλογό αναδόχου για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ με τύτλο: «Τλοπούηςη χεδύου Αςφϊλειασ
Νερού Οικιςμών Μύρινασ, Πλατύ και Μούδρου του Δόμου Λόμνου», με αναθϋτοντα φορϋα το
Δόμο Λόμνου και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 11/01/2018.
Ημερομηνύα Διενϋργειασ Διαγωνιςμού:
τοιχεύα Αποςτολϋα (Προςφϋροντοσ):
 Επωνυμύα
 Διεύθυνςη
 ΑΥΜ
 Αριθμόσ τηλεφώνου
 Αριθμόσ τηλεομοιοτυπύασ (fax)
 Email
υνημμϋνα:
Κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ, ο οπούοσ εμπεριϋχει τουσ ακόλουθουσ υποφακϋλουσ:
α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»
γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»
Η αύτηςη θα πρωτοκολλεύται προκειμϋνου ο ενδιαφερόμενοσ να λϊβει γνώςη για την ημερομηνύα
και ώρα πρωτοκόλληςόσ τησ. Ο κυρύωσ φϊκελοσ θα ανούγεται μόνο από την Επιτροπό
Διενϋργειασ Διαγωνιςμού.
3.3 Εντόσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ
τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20.1 του παρόντοσ,
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20.2 του παρόντοσ. Εϊν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν,
λόγω μεγϊλου όγκου, να τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται χωριςτϊ και
ακολουθούν τον κυρύωσ φϊκελο με τισ ύδιεσ ενδεύξεισ.
και γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ
χωρύσ να καταςτεύ τούτο αντιληπτό, επύ ποινό αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό
Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
20.3 του παρόντοσ.
Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου του
ϊρθρου 3.2 του παρόντοσ.
3.4 Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτον αναθϋτοντα φορϋα με οποιοδόποτε τρόπο, πριν από την
ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην
Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 του παρόντοσ.
3.5 Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει
ςτο πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που περιόλθε η
προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από τον Αναθϋτοντα φορϋα
ό που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο του Αναθϋτοντοσ φορϋα) και τισ απορρύπτει ωσ μη
κανονικϋσ.
3.6 Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο:
α) από τον ύδιο το μελετητό (ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού προςώπου (ςε περύπτωςη νομικού προςώπου) και
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γ) ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, εύτε από
όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ
ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ
τουσ), καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
Ωρθρο 4 : Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ προςφορών
4.1 Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν
από την ώρα λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 του παρόντοσ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ
και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω
του πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ
κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών
τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ.
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ, εν ςυνεχεύα, αμϋςωσ με το πρωτόκολλο του
Αναθϋτοντοσ φορϋα για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ το ϊρθρο 3.1 του
παρόντοσ (η ώρα και ημϋρα υποβολόσ αναγρϊφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πϊνω ςτον
κυρύωσ φϊκελο, η δε ςχετικό καταχώρηςη ςτον κυρύωσ φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο
υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη, μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και
παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού.
4.2 Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςτην καθοριςμϋνη από την παρούςα ημϋρα και ώρα, ό μετϊ τη λόξη τησ
παραλαβόσ ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγύζει τουσ κυρύωσ
φακϋλουσ και ςτη ςυνϋχεια, τουσ φακϋλουσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ. Οι προςφορϋσ που
παραλαμβϊνονται, καταχωρούνται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ Επιτροπόσ
Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του οικονομικού
φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ και ο ϋλεγχοσ των
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ,
όπωσ καταχωρόθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ
Διαγωνιςμού.
4.3 τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, μετϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ,
γνωςτοποιεύ με ϋγγραφο του Προϋδρου τησ, προ εύλογησ προθεςμύασ και με κϊθε πρόςφορο τρόπο,
ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ, τον τόπο, την ημερομηνύα και την ώρα τησ δημόςιασ ςυνεδρύαςησ για
την αποςφρϊγιςη των τεχνικών προςφορών των ςυμμετεχόντων που πληρούν τισ προώποθϋςεισ
ςυμμετοχόσ.
Οι υπόλοιποι φϊκελοι προςφορών παραμϋνουν ςφραγιςμϋνοι και φυλϊςςονται με μϋριμνα τησ
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. Ο ϋλεγχοσ των τεχνικών προςφορών και η βαθμολόγηςό τουσ, με την
εφαρμογό των κριτηρύων ανϊθεςησ, διεξϊγεται ςε κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ τησ Επιτροπόσ
Διαγωνιςμού. Σο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογύα των
τεχνικών προςφορών και τη ςχετικό λεκτικό αιτιολογύα. Οι τεχνικϋσ προςφορϋσ θεωρούνται
αποδεκτϋσ εφόςον οι επύ μϋρουσ βαθμολογύεσ των κριτηρύων ανϊθεςησ εύναι πϊνω από τα αντύςτοιχα
ελϊχιςτα όρια όπωσ καθορύζονται ςτο ϊρθρο 21 του παρόντοσ, αλλιώσ απορρύπτονται και ο
προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασ.
ε περύπτωςη διακοπόσ δημόςιασ ςυνεδρύαςησ, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ αμϋςωσ επόμενεσ ημϋρεσ.
χετικώσ εκδύδεται γραπτό ανακούνωςη του Προϋδρου τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, η οπούα
κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, ταχυδρομικώσ ό με φαξ ό με ςυνδυαςμό των
ανωτϋρω μϋςων ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ για την ημερομηνύα και ώρα τησ επόμενησ δημόςιασ
ςυνεδρύαςησ.
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4.4 Μετϊ την βαθμολόγηςη των τεχνικών προςφορών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςυνεχύζει ςε
δημόςια ςυνεδρύαςη η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών. Κατϊ την ημϋρα και ώρα τησ
ςυνεδρύαςησ, η Επιτροπό αποςφραγύζει τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ, τισ μονογρϊφει και καταχωρεύ το
περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό Πρακτικό. Η υποβληθεύςα οικονομικό προςφορϊ κατϊ κατηγορύα
μελϋτησ απορρύπτεται εφόςον οι ποςότητεσ του φυςικού αντικειμϋνου τησ προςφορϊσ δεν
αντιςτοιχούν ςτο αντικεύμενο τησ μελϋτησ, όπωσ προκύπτει από τα ςτοιχεύα τησ περιπτ. (κε) τησ παρ.
2 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016.
Ύςτερα από τη βαθμολόγηςη των αποδεκτών οικονομικών προςφορών και ςτϊθμιςη τησ
βαθμολογύασ τησ τεχνικόσ και οικονομικόσ προςφορϊσ κϊθε προςφϋροντοσ, η Επιτροπό προςδιορύζει
την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ –τιμόσ
ςύμφωνα με το ϊρθρο 21.1 του παρόντοσ και καταγρϊφει τισ ενϋργειϋσ τησ και την ειςόγηςό τησ για
την ανϊθεςη, ςε ςχετικό Πρακτικό. Σο πρακτικό υποβϊλλεται ςτον Αναθϋτοντα Υορϋα, προκειμϋνου
να το εγκρύνει.
Η απόφαςη του Αναθϋτοντα Υορϋα κοινοποιεύται με κϊθε πρόςφορο μϋςο ςτουσ προςφϋροντεσ.
Κατϊ τησ απόφαςησ ϋγκριςησ χωρεύ ϋνςταςη κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6 του
παρόντοσ.
Ωρθρο 5: Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό
ςύμβαςησ
5.1 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο Αναθϋτων φορϋασ ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον
προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει
εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα
δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 22 του παρόντοσ. Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται
ςτον αναθϋτοντα φορϋα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.
5.2 Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που
υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα
ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε
αυτόν. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό
επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.
5.3 i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που
δηλώθηκαν με το Σ.Ε.Τ.Δ. εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό
αντύγραφα των δικαιολογητικών, ό
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται η
μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18 του παρόντοσ ό η πλόρωςη μιασ ό
περιςςότερων από τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 19 του
παρόντοσ,
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.
5.4 Αν επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ οι προςφϋροντεσ εύχαν δηλώςει ότι
πληρούν, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςφϋρων μετϊ την δόλωςη και μϋχρι
την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών του ϊρθρου 22 τησ
παρούςασ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να ενημερώςουν αμελλητύ τον
αναθϋτοντα φορϋα ςχετικϊ και το αργότερο μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την
προςκόμιςη των δικαιολογητικών του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ.
5.5 ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ του αναθϋτοντοσ φορϋα για μεταβολϋσ
ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Σ.Ε.Τ.Δ. ότι πληρού, κατϊ τα
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αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 5.4. τησ παρούςασ, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 104
του ν.4412/2016.
5.6 Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη ό αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 19 τησ
παρούςασ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
5.7 Η διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Λόμνου
για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ κατϊ την παρ. 5.6 του παρόντοσ
ϊρθρου, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των δικαιολογητικών
επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ.
5.8 Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που
κατατϋθηκαν ςτα γραφεύα του Δόμου Λόμνου, Παπουτςύδειο Κτύριο, Μύρινα Λόμνου, Σ.Κ. 81400,
Λόμνοσ , εντόσ χρονικού διαςτόματοσ πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα που
κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ, επύ αποδεύξει, η απόφαςη κατακύρωςησ.
5.9 Ο Αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων
των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα,
εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό
ταχυδρομεύο κ.λπ., επύ αποδεύξει.
Ωρθρο 6: Ενςτϊςεισ
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ του Αναθϋτοντοσ φορϋα, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι
πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται ςε
προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικού διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ
Διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Για τον
υπολογιςμό τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και
τησ υποβολόσ των προςφορών.
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον του Αναθϋτοντοσ φορϋα, ο οπούοσ αποφαςύζει, ύςτερα από
γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη
τησ ϋνςταςησ η οπούα μπορεύ να γύνει και με ηλεκτρονικϊ μϋςα. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ
κατϊ τησ Διακόρυξησ ο αναθϋτων φορϋασ αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη περύοδο των ανωτϋρω προθεςμιών
τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με
την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου, ποςού ύςου με το ϋνα
τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο
ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη του Αναθϋτοντοσ φορϋα, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό
μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο.
Για την ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ γνωμοδοτεύ το αρμόδιο τεχνικό ςυμβού λιο».
Ωρθρο 7: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών
Ο Αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύςουν ό να
ςυμπληρώςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
τεχνικόσ και οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 310 του ν.
4412/2016.
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Ωρθρο 8: ύναψη ςύμβαςησ
8.1
Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, εφόςον ο Αναθϋτων
φορϋασ δεν την κοινοπούηςε ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ.
8.2 Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 22 τησ
παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη του Αναθϋτοντοσ φορϋα. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την
Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
του ϊρθρου 17 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 19 και δεν ςυντρϋχουν λόγοι
αποκλειςμού του ϊρθρου 18, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και
καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ
εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ
και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.
8.3 Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να
υπογρϊψει το ςυμφωνητικό μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται
ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει
για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περ. β'
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 317 του ν. 4412/2016.
Ωρθρο 9: ειρϊ ιςχύοσ εγγρϊφων
Μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η ςειρϊ ιςχύοσ των εγγρϊφων εύναι η ακόλουθη:
1. Σο υμφωνητικό,
2. Η παρούςα Διακόρυξη με τα Προςαρτόματϊ τησ,
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου,
4. Η Σεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου,
5. Σο τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα Παραρτόματϊ τησ,
6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των
απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.

7. Σο τεύχοσ των προεκτιμώμενων αμοιβών με τουσ αναλυτικούσ υπολογιςμούσ τησ
προεκτιμηθεύςασ αμοιβόσ κατϊ κατηγορύα μελϋτησ.
Ωρθρο 10 : Γλώςςα Διαδικαςύασ
10.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ
και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό
ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
10.2 Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν ςε αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα, και η
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ.,
εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
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36 του Κώδικα περύ Δικηγόρων (ν. 4194/2013), εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ,
αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.
Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό
γλώςςα επικυρωμϋνα εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από
πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.
10. 3 Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού
που αφορϊ αλλοδαπό επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το
νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το
πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostille” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61.
Η επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
36 του Κώδικα περύ Δικηγόρων (ν. 4194/2013).
Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό
γλώςςα επικυρωμϋνα εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από
πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.
10.4 Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα - εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη
ςτην ελληνικό.
10.5 Η προφορικό επικοινωνύα με τον Αναθϋτοντα φορϋα, καθώσ και μεταξύ αυτού και του
αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να
διευκολύνει την επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με τον Αναθϋτοντα φορϋα, με τον
οριςμό και την παρουςύα διερμηνϋων.
Ωρθρο 11 : Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
Για την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι κατωτϋρω διατϊξεισ, όπωσ
ιςχύουν κατϊ το χρόνο δημοςύευςησ τησ παρούςασ:
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικϋσ πρϊξεισ που ϋχουν
εκδοθεύ προσ εκτϋλεςό του, καθώσ και οι κατευθυντόριεσ οδηγύεσ και εγκύκλιοι που ϋχουν
εκδοθεύ για την ερμηνεύα του, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα.
2. Σα ϊρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περύ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ υπηρεςιών” (Α' 42), όπωσ ιςχύουν.
3. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, Συγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων
και Υπηρεςιών του Δημοςύου Τομϋα-Τροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού.
4. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνϋδριο» όπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχύει.
5. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντικό αδειοδότηςη ϋργων και δραςτηριοτότων, ρύθμιςη
αυθαιρϋτων ςε ςυνϊρτηςη με δημιουργύα περιβαλλοντικού ιςοζυγύου και ϊλλεσ διατϊξεισ
αρμοδιότητασ Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ».
6. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…» όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
7. Σο π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
8. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ” (Α’ 68), όπωσ ιςχύει.
9. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ» όπωσ ιςχύει.
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10. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ».
11. Σο π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ”.
12. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ
διατϊξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό
περύοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουςιοδότηςη αυτών κανονιςτικό πλαύςιο.
13. Σο ϊρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη».
14. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπωσ ιςχύει.
15. Σο π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”.
16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”
όπωσ ιςχύει.
17. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, Συγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ
Θϋματα”, όπωσ ιςχύει.
18. Σο π.δ. 696/1974 “Περύ αμοιβών μηχανικών δια ςύνταξιν μελετών, επύβλεψιν, παραλαβόν κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ωσ και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργαςιών και ςχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπωσ
ιςχύει, ωσ προσ το μϋροσ Β΄ (Προδιαγραφϋσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχεύο για τη προεκτύμηςη
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβών.
19. Σο ν.δ. 2726/1953 ‘’περύ τροποποιόςεωσ και ςυμπληρώςεων του ϊρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περύ ςχεδύων πόλεων, κωμών, και ςυνοικιςμών του Κρϊτουσ και οικοδομόσ
αυτών’’, όπωσ ιςχύει μετϊ την τροποπούηςό του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).
20. Η Εγκύκλιοσ 11/2011 τησ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογό διατϊξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθϋρωςη των κλειςτών επαγγελμϊτων».
21. Η με αρ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςη Τπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενϋργεια τησ
διαδικαςύασ κληρώςεωσ για τον οριςμό μελών των ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ για τη
διεξαγωγό δημοςύων διαγωνιςμών ό την ανϊθεςη ό την αξιολόγηςη, παρακολούθηςη, παραλαβό
προμηθειών, υπηρεςιών ό ϋργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη του ϊρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
22. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ (πλην αυτών που όδη
προαναφϋρθηκαν), καθώσ και ϊλλεσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα
οριζόμενα ςτα ϋγγραφα τησ παρούςασ ςύμβαςησ, καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του
αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και
γενικότερα κϊθε διϊταξη (νόμου, π.δ., υπουργικόσ απόφαςησ, κ.λ.π.) που διϋπει την ανϊθεςη
και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω.
Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται και να
περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ
νομοθεςύα.
23. Οι ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ωρθρο 12: Εκτιμώμενη αξύα – Φρηματοδότηςη – Προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ
12.1 Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 49.978,02 € (χωρύσ ΥΠΑ) και περιλαμβϊνει τισ
προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:
1. 23.458,50€ για μελϋτη κατηγορύασ (13) ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. 9.022,50€ για μελϋτη κατηγορύασ (17) ΦΗΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ & ΕΡΕΤΝΕ
3. 10.978,15€ για Εργαςτηριακϋσ Αναλύςεισ Υυςικοχημικών και Μικροβιολογικών
παραμϋτρων
και 6.518,87€ για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ.
Η μελϋτη ϋχει ενταχθεύ ςτο «Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βορεύου Αιγαύου 2014-2020» ωσ υποϋργο υπ’
αριθμ. 2 «χϋδιο Αςφϊλειασ Νερού των οικιςμών τησ Μύρινασ, Πλατύ και Μούδρου του Δόμου
Λόμνου» τησ Πρϊξησ με τύτλο: «Μϋτρα για την προςταςύα των υδϊτων που προορύζονται για πόςιμο
ςτο Δόμο Λόμνου» και η ςύμβαςη θα χρηματοδοτηθεύ από τον «Άξονα Προτεραιότητασ: 3 - Προςταςύα
του περιβϊλλοντοσ και των πόρων και μετϊβαςη ςε μια οικονομύα φιλικό ςτο περιβϊλλον, με επϊρκεια
πόρων για ανϊπτυξη, απαςχόληςη και αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ»
ο οπούοσ

ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (Κωδικόσ
εναρύθμου ςτο ΠΔΕ 2017ΕΠ08810031) ςε ποςοςτό 80% και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ,

περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 και
κρϊτηςη 0,06% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών,
ςύμφωνα με το ϊρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4012/2016.
12.2 Οι μονϊδεσ φυςικού αντικειμϋνου, τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα από το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων και
οι τιμϋσ μονϊδοσ που χρηςιμοποιόθηκαν για τουσ υπολογιςμούσ των ϊνω προεκτιμώμενων αμοιβών,
αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών.
Οι οικονομικού φορεύσ οφεύλουν, για την υποβολό τεχνικόσ και οικονομικόσ προςφορϊσ, να
μελετόςουν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, η δε οικονομικό τουσ προςφορϊ αποτελεύ τη ςυνολικό
αμοιβό τουσ για το ςύνολο του προσ μελϋτη αντικειμϋνου, όπωσ αυτό προδιαγρϊφεται ςτο Υϊκελο
δημόςιασ ςύμβαςησ. Σεκμαύρεται ςχετικϊ ότι ο ανϊδοχοσ ϋλαβε υπόψη, κατϊ τη μελϋτη του Υακϋλου
δημόςιασ ςύμβαςησ, την πιθανότητα να μην αντιςτοιχούν οι ποςότητεσ μονϊδων φυςικού
αντικειμϋνου, που αναφϋρονται ςτο τεύχοσ τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, ςτισ τελικϋσ ποςότητεσ που
θα απαιτηθούν για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ και διαμόρφωςε ανϊλογα την οικονομικό του
προςφορϊ. Εφόςον προκύψουν διαφορϋσ, εφαρμόζεται το ϊρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςύμβαςησ του Αναδόχου ορύζεται η ημερομηνύα
υπογραφόσ του ςυμφωνητικού.
Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερισ
(24) μόνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού.
το ςυμφωνητικό ορύζονται και τμηματικϋσ προθεςμύεσ, ωσ ακολούθωσ:
1. Παραδοτϋο 1: Σο πρώτο παραδοτϋο αφορϊ ςτην καταγραφό υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ
και προετοιμαςύα Οδηγού χεδύου Αςφϊλειασ Νερού : τϋςςερισ (4) μόνεσ [καθαρόσ χρόνοσ
ολοκλόρωςησ τρεισ (3) μόνεσ]
2. Παραδοτϋο 2: Σο δεύτερο παραδοτϋο αφορϊ ςτην εφαρμογό του χεδύου Αςφϊλειασ
Νερού και τισ εργαςτηριακϋσ Αναλύςεισ: δεκατρεύσ (13) μόνεσ [καθαρόσ χρόνοσ
ολοκλόρωςησ δώδεκα (12) μόνεσ]
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3. Παραδοτϋο 3: Σο τρύτο παραδοτϋο αφορϊ ςτην αξιολόγηςη του χεδύου Αςφϊλειασ Νερού:
τϋςςερισ (4) μόνεσ [καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ τρεισ (3) μόνεσ)
4. Παραδοτϋο 4: Αναθεώρηςη του χεδύου Αςφϊλειασ Νερού και ύνταξη τελικόσ ϋκθεςησ:
τρεισ (3) μόνεσ [καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ δυο (2) μόνεσ]
Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού αντικειμϋνου ορύζεται ςε εύκοςι (20) μόνεσ.
Ο Αναθϋτων φορϋασ διατηρεύ το δικαύωμα να ορύςει, κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού,
μεταγενϋςτερο χρόνο ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςύμβαςησ.

Ωρθρο 13:

Προςφορϋσ – Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών

13.1 Eναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ.
13.2 Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.
13.3 Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του ςυμβατικού αντικειμϋνου τησ μελϋτησ.
13.4 Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για 6 μόνεσ από την ημϋρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ
προςφορών του επομϋνου ϊρθρου. Ο Αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ
από τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ.
Ωρθρο 14 : Ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών
Ωσ καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών ςτον Αναθϋτοντα Υορϋα ορύζεται η
11/01/2018, ημϋρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00 π.μ. .
Προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα απορρύπτονται ωσ μη κανονικϋσ, κατϊ το ϊρθρο 3.5 του
παρόντοσ.
Ωρθρο 15 : Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό
Για την ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα δεν απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1. α. του Ν. 4412/2016.
15.2

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ

Ο Ανϊδοχοσ, πριν ό κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, οφεύλει να καταθϋςει εγγύηςη καλόσ
εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ
Υ.Π.Α. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ: α) εκδύδεται εύτε από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα ςτα κρϊτη-μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ
Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό, εύτε από το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό
παρϋχεται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του
αντύςτοιχου χρηματικού ποςού και β) πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα
ςτοιχεύα:
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) τον αναθϋτοντα φορϋα προσ τον οπούο απευθύνονται (ό τον κύριο του ϋργου),
δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,
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ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη. την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η
εγγύηςη περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των
οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του
οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ, αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για κϊθε
μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου.
η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ
προςφορών,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου
προσ τον οπούο απευθύνεται και
ια) τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ
Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του αναδόχου.
15.3 Ο Αναθϋτων φορϋασ επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ.
Ωρθρο 16: Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ (ϊρθρο 121 παρ.1γ
Ν.4412/2016).
Περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντα φορϋα
(http://www.limnos.gov.gr/index.php).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει του ϊρθρου 18 και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου
19.
Ωρθρο 17: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό
17.1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που
δραςτηριοποιούνται ςτην εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12.1 και
που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ
του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
17.2

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.

17.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου
19 και των ςημεύων γ) και δ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν
λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη
των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ
μελετών.
Ωρθρο 18: Λόγοι αποκλειςμού
18.1 Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από την ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό
πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων ) ϋνασ από τουσ
λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων:
18.1.1 Τπϊρχει εισ βϊροσ του προςφϋροντοσ αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ
ακόλουθουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησπλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του
οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών μελών τησ
Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ,
όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του
υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ
22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται
ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ,
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Η υποχρϋωςη αποκλειςμού προςφϋροντοσ εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ
του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού
ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω προςφϋροντοσ ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου
αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ διαχειριςτϋσ. τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω
υποχρϋωςη αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του
Διοικητικού υμβουλύου. τισ περιπτώςεισ ςυνεταιριςμών αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου.

18.1.2 Α. α) Ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
αμετϊκλητη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την
εθνικό νομοθεςύα
ό/και
β) ο Αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
ό/και
γ) ο Αναθϋτων φορϋασ γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ
επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για
παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη
2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι
οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ
επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για
παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν
αθροιςτικϊ από δυο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν
αποκτόςει αμετϊκλητη και δεςμευτικό ιςχύ. Ο λόγοσ αποκλειςμού δεν εφαρμόζεται όταν η
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ, χωρύσ ΥΠΑ, εύναι ύςη ό κατώτερη από το ποςό των εύκοςι χιλιϊδων
(20.000) ευρώ.
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Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι
υποχρεώςεισ του που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο
και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.
18.1.2 Β. Κατ’ εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ
αξύασ μικρότερησ των 5.000 € των φορών ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν
καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω
αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο
εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ
προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 18.1.2 Α.

18.1.3 ε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:
(α) Ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ ιςχύουςεσ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην παρ. 2
του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ
περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το
δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α’
του ν. 4412/2016,
(β) Ο προςφϋρων τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ
ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό
εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα,
προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Ο Αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν
οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω
περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι ο Αναθϋτων φορϋασ ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη
ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Τπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ
φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του
ανταγωνιςμού,
δ) Μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) Μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των
προςφερόντων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) Ο προςφϋρων ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με
Αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη
καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) Ο προςφϋρων ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των
κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016,
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(η) Ο προςφϋρων επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων του Αναθϋτοντοσ φορϋα, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) Ο προςφϋρων ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του.
18.1.4 Ο Αναθϋτων φορϋασ αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια
τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό
παραλεύψεων του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των προηγούμενων
παραγρϊφων.
18.1.5 Προςφϋρων που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ
18.1.1, 18.1.2γ και 18.1.3 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που
ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω προςφϋρων δεν αποκλεύεται από τη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ προςφϋροντεσ αξιολογούνται ςε
ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του
παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον προςφϋροντα το ςκεπτικό τησ
απόφαςησ αυτόσ. Προςφϋρων που ϋχει αποκλειςτεύ, με αμετϊκλητη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε
διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω
δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.
Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ δε λϊβει τα μϋτρα για να αποδεύξει την αξιοπιςτύα του, όπωσ ορύζεται ςτην
εν λόγω παρϊγραφο, μπορεύ να επιβληθεύ εισ βϊροσ του αποκλειςμόσ από τη ςυμμετοχό ςε εν εξελύξει
και μελλοντικϋσ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων για εύλογο χρονικό διϊςτημα.
18.1.6 Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
18.1.7 Προςφϋρων που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα
ςύναψησ ςύμβαςησ.
Ωρθρο 19 . Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ
19.1. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται
ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Μελετητών ό Γραφεύων Μελετών. Οι προςφϋροντεσ που εύναι
εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε
αντύςτοιχα Μητρώα του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.
19.2. Σεχνικό και Επαγγελματικό Ικανότητα
Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει:
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(α) Για την κατηγορύα μελϋτησ 13 (Μελϋτεσ υδραυλικών ϋργων & διαχεύριςησ υδατικών πόρων), 1
ςτϋλεχοσ τουλϊχιςτον 4ετούσ εμπειρύασ
(β) Για την κατηγορύα μελϋτησ 17 (Φημικϋσ μελϋτεσ και ϋρευνεσ), 1 ςτϋλεχοσ τουλϊχιςτον 4ετούσ
εμπειρύασ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄

Ωρθρο 20: Περιεχόμενο φακϋλων προςφορϊσ
Κϊθε προςφϋρων οφεύλει να προςκομύςει τα παρακϊτω ςτοιχεύα:
20.1

ΥΑΚΕΛΟ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ”

Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» περιλαμβϊνει:
α) Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΥΕΚ Β/3698/16-11-2016), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών
που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο προςφϋρων πληρού τισ ακόλουθεσ
προώποθϋςεισ:
αα) δεν ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του κϊποιοσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμού που αναφϋρονται
ςτο ϊρθρο 18 του παρόντοσ,
ββ) ότι πληρού τα κριτόρια επιλογόσ που ϋχουν καθοριςτεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 19 τησ
παρούςησ.
Ο Αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να ζητεύ από τουσ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ
τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλει όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για
την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ υποβϊλλουν τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.
20.2

ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Ο φϊκελοσ «Σεχνικόσ Προςφορϊσ» περιλαμβϊνει όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα, βϊςει των οπούων θα
αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 21.2 τησ παρούςασ:
α) Σεχνικό Έκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ςτηριζόμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του
Υακϋλου Δημόςιασ ύμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη του τρόπου επύλυςόσ
τουσ. την Σεχνικό Έκθεςη δεν πρϋπει να περιλαμβϊνονται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων,
β) Πρόταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικού προγρϊμματοσ
εκπόνηςησ τησ μελϋτησ, δηλαδό τισ απαιτούμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ, την αλληλουχύα των
ςταδύων ό φϊςεων τησ κύριασ και των υποςτηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για ςύνθετη μελϋτη)
την αλληλοτροφοδότηςη των μελετών με δεδομϋνα, τον καθοριςμό ςημεύων ελϋγχου και
απαιτούμενων ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ μελϋτησ,
γ) χρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ
περιπτ. (β), λαμβανομϋνου υπόψη του ςυνολικού χρόνου, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ,
δ) οργανόγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκόντων και κατανομόσ εργαςιών του
ςυντονιςτό και τησ ομϊδασ μελϋτησ, όπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξύ των μελών τησ
και ςτοιχεύα για την αποτελεςματικότητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ μελϋτησ ςε αντύςτοιχεσ
ευθύνεσ με αυτϋσ που αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα μελϋτησ και το βαθμό επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων
υπόψη των ανωτϋρω περιπτώςεων (β) και (γ),
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ μελϋτησ, από τα οπούα να προκύπτει η δυνατότητα
καλόσ ςυνεργαςύασ για την απρόςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπόνηςη τησ μελϋτησ,
- 21 -

Η Σεχνικό Έκθεςη, η Πρόταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων αυτών),
καθώσ και τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν
παραρτημϊτων και εξαιρουμϋνων των υπεύθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχόν
πιςτοποιητικών με τα οπούα αποδεικνύεται προηγούμενη ςυνεργαςύα μεταξύ μελών τησ
προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να υπερβαύνουν ϋνα εύλογο μϋγεθοσ 50 ςελύδων κειμϋνου
μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ, εκτόσ του προαναφερθϋντοσ οργανογρϊμματοσ.
Όταν το περιεχόμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εύλογο μϋγεθοσ, κατϊ
την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου
κρύςησ), το υπερβϊλλον υλικό δε θα λαμβϊνεται υπόψη ςτην αξιολόγηςη.
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να
ζητόςει περαιτϋρω πληροφορύεσ.

20.3

ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Ο φϊκελοσ «Οικονομικόσ Προςφορϊσ» περιλαμβϊνει το Έντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ, το οπούο
αναγρϊφει τα ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ, την προςφερόμενη τιμό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ και την
ςυνολικό τιμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Η οικονομικό προςφορϊ ςυντύθεται για κϊθε επιμϋρουσ κατηγορύα μελϋτησ. Οι ςυμμετϋχοντεσ
υποβϊλλουν ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ ςτο οπούο αναγρϊφουν την προςφερόμενη τιμό ανϊ
κατηγορύα μελϋτησ και τη ςυνολικό τιμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Η οικονομικό προςφορϊ
ςυντύθεται για κϊθε επύ μϋρουσ κατηγορύα μελϋτησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ δ΄ τησ
παραγρϊφου 8 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβϊνει, εκτόσ από τισ αμοιβϋσ για την
εκπόνηςη των μελετών, τισ αμοιβϋσ για τον προγραμματιςμό, την επύβλεψη και την αξιολόγηςη των
αναγκαύων ερευνητικών εργαςιών πϊςησ φύςεωσ, καθώσ επύςησ και των εργαςιών /μελετών,
ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην περύπτωςη δ΄ τησ παραγρϊφου 8 του ϊρθρου 53 του ν.
4412/2016.
Η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό τρϋπεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ (θετικό ό αρνητικό) επύ τησ
προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο.
Ο Αναθϋτων Υορϋασ μπορεύ να καλεύ τουσ προςφϋροντεσ για διευκρινόςεισ ό ςυμπληρώςεισ κατϊ
τουσ όρουσ του ϊρθρου 7 του παρόντοσ.

Ωρθρο 21 : Κριτόριο ανϊθεςησ ςύμβαςησ και κριτόρια αξιολόγηςησ προςφορϊσ
21.1
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ» βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα
από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι
Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με βϊςη τα παρακϊτω κριτόρια και
υποκριτόρια, καθώσ και τη ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ.
Κριτόριο 1ο Σεχνικόσ προςφορϊσ
Αξιολογεύται ο βαθμόσ κατανόηςησ του αντικειμϋνου και των ςτόχων τησ προσ εκπόνηςη μελϋτησ
όπωσ προκύπτει από την Σεχνικό Έκθεςη τησ παρ. 20.2 με εντοπιςμό των θεμϊτων ςτα οπούα πρϋπει
να δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα κατϊ την εκπόνηςη τησ μελϋτησ.
Δεν αξιολογούνται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων.
Σο κριτόριο 1 θα βαθμολογηθεύ με βαθμό Κ1, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτό βαθμό κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου 1 ορύζεται ςε ς1= 30%.
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Κριτόριο 2ο Σεχνικόσ προςφορϊσ
Αξιολογεύται η πληρότητα και αξιοπιςτύα τησ μεθοδολογύασ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ όπωσ προκύπτει
από την Πρόταςη Μεθοδολογύασ και το Φρονοδιϊγραμμα τησ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμϋνα :

Ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων τησ προσ εκπόνηςη μελϋτησ από δραςτηριότητεσ που
παρουςιϊζει ο οικονομικόσ φορϋασ

Ο βαθμόσ επϊρκειασ των ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ μελϋτησ

Η τεκμηρύωςη τησ δυνατότητασ υλοπούηςησ και η αξιοπιςτύα του προτεινόμενου
χρονοδιαγρϊμματοσ ςε ςυνδυαςμό με την ςτελϋχωςη τησ ομϊδασ μελϋτησ

τα παρεχόμενα ςτοιχεύα από τα οπούα διαςφαλύζεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ διαθϋτει τουσ
αναγκαύουσ ανθρώπινουσ πόρουσ για να εκτελϋςει την ςύμβαςη ςε κατϊλληλο ποιοτικό επύπεδο
Σο κριτόριο 2 θα βαθμολογηθεύ με βαθμό Κ2, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτό βαθμό κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου 2 ορύζεται ςε ς2 = 40%.
Κριτόριο 3ο Σεχνικόσ προςφορϊσ
Αξιολογεύται η οργϊνωςη του οικονομικού φορϋα όπωσ προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την
Έκθεςη Σεκμηρύωςησ Καθηκόντων και Κατανομόσ Εργαςιών του ςυντονιςτό και τησ ομϊδασ μελϋτησ
και τα τοιχεύα για τη υνοχό τησ Ομϊδασ Μελϋτησ τησ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμϋνα :

Η ςαφόνεια ςτον καθοριςμό των καθηκόντων των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ

Η επϊρκεια τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ ςε ςχϋςη με την δομό του οργανογρϊμματοσ

Ο βαθμόσ ςυνοχόσ τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ
Σο κριτόριο 3 θα βαθμολογηθεύ με βαθμό Κ3, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτό βαθμό κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου 3 ορύζεται ςε ς3 = 30%.

21.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικόσ Προςφορϊσ
Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρύτητασ των κριτηρύων (και υποκριτηρύων)
αξιολόγηςησ ανϋρχεται ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών
γύνεται ςύμφωνα με τον τύπο:
U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου ανϊθεςησ Κν
και ιςχύει ς1+ς2+ς3 = 1
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε UTΠ = 70%.
Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των κριτηρύων του ϊρθρου
21.1 απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασ.
21.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ
Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογούνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα
ΒΟΠι τησ κϊθε οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠι ιςούται με το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ ωσ εξόσ:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ εύναι η προεκτιμώμενη αμοιβό.
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε UΟΠ=30%.
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων, των οπούων οι Σεχνικϋσ
Προςφορϋσ κρύθηκαν κανονικϋσ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 21.2 τησ παρούςασ.
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21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ
H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκύπτει από το ϊθροιςμα:
U = U ΣΠ * 70% + U ΟΠ * 30%
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Προςωρινόσ ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον
μεγαλύτερο αριθμό ςτο U.
ε περύπτωςη ιςοδύναμων προςφορών, ο αναθϋτων φορϋασ επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη
μεγαλύτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό
προςφορϊ, ο αναθϋτων φορϋασ επιλϋγει τον προςφϋροντα με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών
φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδύναμεσ προςφορϋσ.

Ωρθρο 22: Αποδεικτικϊ μϋςα (μη ύπαρξη λόγων αποκλειςμού, πλόρωςη των κριτηρύων
ποιοτικόσ επιλογόσ, ϋλεγχοσ νομιμοπούηςησ)
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύζονται ςτην
παρούςα διακόρυξη, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των
δικαιολογητικών του παρόντοσ ϊρθρου και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ
που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών, αυτϊ θεωρούνται
ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ (1) μηνόσ που προηγούνται τησ ημερομηνύασ
υποβολόσ των δικαιολογητικών τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν
προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ (1)
μηνόσ.
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλεσ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 18 και
19 τησ παρούςασ. την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του
ϊρθρου 18 και τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του ϊρθρου
19.1 πρϋπει να ικανοποιούνται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. Η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ σ
τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 19.2, αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα
μϋλη τησ ϋνωςησ.
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ϋγγραφησ κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 5.1 ειδοπούηςησ από τον αναθϋτοντα φορϋα, υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ:
22.1 χετικϊ με τον ϋλεγχο περύ μη ύπαρξησ λόγων αποκλειςμού:
22.1.1 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό,
ελλεύψει αυτού, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προςφϋρων, από το οπούο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και
ςτα πρόςωπα που ορύζονται ςτα τρύα τελευταύα εδϊφια του ϊρθρου 18.1.1 του παρόντοσ.
22.1.2 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2 του παρόντοσ:
β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ του
οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ.
Οι Έλληνεσ μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα υποβϊλλουν βεβαύωςη του ΣΜΕΔΕ ό ϊλλου τυχόν
αςφαλιςτικού οργανιςμού όπου εύναι αςφαλιςμϋνοι για την κϊλυψη κύριασ και επικουρικόσ
αςφϊλιςόσ τουσ.
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Οι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό
προςωπικό). Δεν γύνονται αποδεκτϊ ωσ απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ,
αποδεικτικϊ ενημερότητασ για τα ςτελϋχη που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι
αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ,
υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο
προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
β2) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ
μϋλουσ ό χώρασ.
Δ.Ο.Τ.

Οι ϋλληνεσ μελετητϋσ και Εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό τησ αρμόδιασ

Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν
υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη, θα
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.
22.1.3 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.3 του παρόντοσ:
Για την περύπτωςη β’, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό
αρχό του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, τα πιςτοποιητικϊ ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα
εξυγύανςησ, εκδύδονται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το
πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο για τα νομικϊ
πρόςωπα εκτόσ Α.Ε., όταν δε πρόκειται περύ Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ,
ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Οι μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα δεν
προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη.
Για τισ περιπτώςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, ζ’ και η’, επικαιροποιημϋνη υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον
αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του
προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.
Για την περύπτωςη θ’ πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ. Για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα
μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα, προςκομύζεται πιςτοποιητικό του Σ.Ε.Ε., ό του αντύςτοιχου
επιμελητηρύου (όταν αυτό ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ επύ των μελών του) περύ μη διϊπραξησ
παραπτώματοσ, για το οπούο επιβλόθηκε πειθαρχικό ποινό. Σα Γραφεύα / Εταιρεύεσ Μελετών, καθώσ
και τα φυςικϊ πρόςωπα-μελετητϋσ, ανεξϊρτητα από την χώρα εγκατϊςταςησ (Ελλϊδα ό αλλοδαπό),
τα οπούα δεν υπόκεινται ςτουσ ϊνω πειθαρχικούσ φορεύσ, υποβϊλουν πιςτοποιητικό του φορϋα ςτον
οπούο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ ςτα μϋλη του, διαφορετικϊ υποβϊλουν
υπεύθυνη δόλωςη ότι: α) δεν υπϊρχει πειθαρχικόσ φορϋασ και β) δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό
επαγγελματικό παρϊπτωμα.
22.1.4 Αν το κρϊτοσ μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν όλεσ τισ
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό 22.1.1 ϋωσ 22.1.3, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ
να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται
ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του
κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα
αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα εν λόγω ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό 22.1.1 ϋωσ 22.1.3.
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22.1.5 Για την περύπτωςη του ϊρθρου 18.1.7 του παρόντοσ, υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού
οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 74
του ν. 4412/2016.
22.2. χετικϊ με τον ϋλεγχο πλόρωςησ κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ:
22.2.1 Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ τουσ :
(α) οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν Πτυχύο Μελετητό
ό Γραφεύων Μελετών για τισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ μελετών, ωσ εξόσ:
1

ςτην κατηγορύα μελϋτησ 13, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω

2

ςτην κατηγορύα μελϋτησ 17, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω

(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού
Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ
του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 17.1 τησ παρούςασ.

22.2.2 Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ:
(i) για την περύπτωςη του ϊρθρου 19.2., οι μεν προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην
Ελλϊδα, με το Πτυχύο Μελετητό ό Γραφεύων Μελετών, οι δε αλλοδαπού προςφϋροντεσ των
κυριότερων παραδόςεων ό των κυριότερων υπηρεςιών που πραγματοποιόθηκαν την
τελευταύα τετραετύα (ανϊλογα με την κατηγορύα μελϋτησ), με αναφορϊ του αντύςτοιχου
ποςού, τησ ημερομηνύασ και του δημόςιου ό ιδιωτικού παραλόπτη.

22.2.3 Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό μπορούν, για την εκϊςτοτε ςύμβαςη, να προςκομύζουν ςτον Αναθϋτοντα φορϋα
πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από
τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν
λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω
κατϊλογο.
22.3. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου:
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ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να
προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΥΕΚ ςύςταςησ,
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι μϋχρι
ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού (εφόςον
υπϊρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου,
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και
εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου αναδόχου) για
υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και ορύζεται
ςυγκεκριμϋνα ϊτομο, κϊτοικοσ Αθηνών και γνώςτησ τησ ελληνικόσ γλώςςασ, ωσ αντύκλητοσ,
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του καταςτατικού /
μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) μόνεσ πριν από την
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του
καταςτατικού
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονται με
βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την οπούα και εκδύδεται το
ςχετικό πιςτοποιητικό.
Ωρθρο 23: Τπεργολαβύα
23.1 Ο προςφϋρων αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθεται να
αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.
23.2 Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
23.4 Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) τησ
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ο αναθϋτων φορϋασ:
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18 τησ
παρούςασ για τουσ υπεργολϊβουσ με το Σ.Ε.Τ.Δ.,
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του.
Άρθρο 24 - Διϊφορα:
Για την διεξαγωγό του διαγωνιςμού ϋχουν εκδοθεύ οι πιο κϊτω αποφϊςεισ:


Η αριθ. 243/2017 απόφαςη του Δ.. Δόμου Λόμνου για την αποδοχό ςυνολικόσ
πύςτωςησ ποςού 122.186,02 € τησ πρϊξησ «Μϋτρα για την προςταςύα των υδϊτων
που προορύζονται για πόςιμο ςτο Δόμο Λόμνου»



Η αριθ. 323/2017 απόφαςη του Δ.. Δόμου Λόμνου περύ : «Έγκριςη τεχνικών
προδιαγραφών και καθοριςμόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ εκτϋλεςησ με ςυνοπτικό
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διαγωνιςμό του υποϋργου 2 : «Τλοπούηςη ςχεδύου αςφϊλειασ νερού οικιςμών
Μύρινασ, Πλατύ και Μούδρου του Δόμου Λόμνου»

Λόμνοσ,21/11/2017

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ
Η υντϊξαςα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προιςταμϋνη Δ/νςησ Σ.Τ.

ΜΠΑΛΣΖΗ ΦΑΡΙΣΙΝΗ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ

ΒΟΤΛΓΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ
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