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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρπενήσι 30-10-2019
Αριθ. Πρωτ.: 241998/3077

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισµού για την «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
προϋπολογισµού 74.201,60€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. το ν. 4497/2017(Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»
3. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1,
5. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
6. το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
10. το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13
έως 15,
11. το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
12. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
13. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
14. την µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
15. την υπ' αριθµ. 161381/2063/16-07-2019 εισήγηση έγκρισης πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθµου
2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 (πρωτογενές αίτηµα - Α∆ΑΜ:
19REQ005491038)
16. την υπ' αριθµ. 185/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια
του ενάριθµου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» (έγκριση
πρωτογενούς αιτήµατος- Α∆ΑΜ: 19REQ005491114)
17. την υπ' αριθµ. 51914/15-05-2019 (Α∆Α: 6ΕΥΗ465ΧΙ8-ΩΧ8) απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης έγκρισης
ένταξης έργων στο Π∆Ε 2019 ΣΑΕΠ 566
18. την υπ' αριθµ. 1758/08-10-2019 (Α∆Α: 6ΣΕΛ7ΛΗ-ΘΚΙ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας µε θέµα την α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την "Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια
του ∆ήµου Αγράφων", προϋπολογισµού 74.201,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και β) Έγκριση των όρων της
συνηµµένης ∆ιακήρυξης.
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19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διενέργεια συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή
προσφοράς για την "Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων" για την κάλυψη των αναγκών της
Περιφερειακής Ενότητας για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής
περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή
Επωνυµία

Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
∆/νση Τεχνικών Έργων
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων
Κατσαντώνη 2
Καρπενήσι
36100
2237352401
2237352434
dte-evr@1183.syzefxis.gov.gr
κ. Π. Βονόρτας, τηλ. 2237352419
http://www.pste.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτοµέας ΟΤΑ B' βαθµού.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι "Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες". Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο
Ν.4412/2016.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση
(URL) : http://www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» και http://www.diafaniasterea.gr
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τον υπάλληλο κ. Π. Βονόρτα (τηλ. 2237352419, email:
p.vonortas@evr.pste.gov.gr) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας στη διεύθυνση Κατσαντώνη
2, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι.

Άρθρο 2: Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο χρηµατοδοτείται από
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2019 µε ΚΑΕ 2014ΕΠ56600008 και τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ".

Άρθρο 3: Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µίσθωση µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων που αναλυτικά περιγράφονται στον
Προϋπολογισµό και το Τιµολόγιο της µελέτης, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):
Α/Α

CPV

Ονοµασία Αντικειµένου κατά CPV

1.

90611000-3

Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού

2.

90620000-9

Υπηρεσίες εκχιονισµού

3.

90630000-2

Υπηρεσίες καθαρισµού από τον πάγο

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών
(GRADER), για την πρόληψη και
αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

45,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4

112

20.160,00€

ΣΥΝΟΛΟ

20.160,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

4.838,40€
24.998,40€
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ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη
και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

50,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3

192

28.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ

28.800,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

6.912,00€
35.712,00€

ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

40,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

72

2.880,00€

ΣΥΝΟΛΟ

2.880,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

691,20€
3.571,20€

ΤΜΗΜΑ 4 : «Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

45,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80

3.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ

3.600,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

864,00€
4.464,00€
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ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω,
για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

55,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80

4.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ

4.400,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

1.056,00€
5.456,00€

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τµηµάτων,
είτε για ένα ή περισσότερα τµήµατα, είτε για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των ανωτέρω Τµηµάτων (αφορά
συγκεκριµένα τα Τµήµατα 1 και 2).
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.201,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 59.840,00€, ΦΠΑ :14.361,60€)
Η διάρκεια της σύµβασης/ των συµβάσεων ορίζεται µέχρι την συµπλήρωση των ωρών λειτουργίας ανά µηχάνηµα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή/ώρα/µηχάνηµα), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Πληρωµή Αναδόχου
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/20161
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα
αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου.
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Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (οκτώ τοις εκατό
(8%)) επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 5: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή/ώρα/µηχάνηµα), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 21 – 11 – 2019, ηµέρα Πέµπτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
στην οδό Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι.
Εάν ο διαγωνισµός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω αναφερόµενη ηµεροµηνία για οποιοδήποτε λόγο ή διενεργηθεί µεν αλλά δεν
κατατεθεί καµία προσφορά, τότε ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί χωρίς νέα ανακοίνωση, την επόµενη εβδοµάδα την ίδια ηµέρα
και ώρα και στον ίδιο τόπο ή ,σε περίπτωση που αυτή η ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας είναι αργία, την επόµενή της εργάσιµη
ηµέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Τα ανωτέρω περί επανάληψης του διαγωνισµού θα εφαρµόζονται και στην περίπτωση που δεν κατατεθεί καµία προσφορά για
ένα ή περισσότερα τµήµατα του διαγωνισµού, δηλαδή στην περίπτωση αυτή θα γίνεται επανάληψη του διαγωνισµού όπως
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο, µόνο για το τµήµα ή τα τµήµατα του διαγωνισµού για τα οποία δεν κατατέθηκε καµία
προσφορά.

Άρθρο 7: Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση: Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται
στο άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά
του ….................................................................
για την παροχή υπηρεσίας:
«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
µε αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας- ∆/νση Τεχνικών Έργων
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 21 – 11 – 2019

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το
διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, email).
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Με την προσφορά υποβάλλονται, εντός του κυρίως φακέλου, τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8.
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις
και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που να µην µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό
επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Οι τρείς ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης την επωνυµία του προσφέροντος.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
του άρθρου 6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη
υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από
την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων,
από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 8: Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα II),
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης υποβάλλουν:
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, υποβάλλει το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση.
β) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του ν.
4412/2016, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19 µε
το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
γ) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων-µηχανηµάτων.
δ) Απόδειξη καταβολής – εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων-µηχανηµάτων.
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που αναδειχτώ ως ανάδοχος σε ένα ή περισσότερα
µηχανήµατα ή οχήµατα, θα έχω στην διάθεσή µου ανάλογο αριθµό χειριστών ή οδηγών των µηχανηµάτων ή οχηµάτων αυτών
αντίστοιχα, ώστε να µπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις συµβατικές µου υποχρεώσεις».
Οι προσφέροντες να προσκοµίσουν επίσης και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις παραγράφους 2α), 2β) και 2γ)
του άρθρου 17 της παρούσας διακήρυξης.
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Άρθρο 9: Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή
στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις θα πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ανωτέρω αναφερόµενο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης.
 Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι θα ικανοποιεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης όλους
τους ειδικούς όρους του παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης.
 Οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους συµµετέχοντες.
Άρθρο 10: Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, που είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του
Παραρτήµατος ΙΙΙ της διακήρυξης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα
διακήρυξη.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Άρθρο 11: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 6 µηνών από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
.
Άρθρο 12: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 7 της
παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 7 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και
στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζεται στο άρθρο 6. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που
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υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά που περιείχαν ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και
φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε
σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών
προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
γ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127
του Ν.4412/2016.
δ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
(προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 3 εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 2 εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του
Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι
προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 13, 14 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 15, κοινοποιείται η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός 3 εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εφόσον απαιτείται. Επισηµαίνεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει τα ανωτέρω
αναφερόµενα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά µόνο στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων
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µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.
26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017).
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό,
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

Άρθρο 13: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 25
παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της εν λόγω διακήρυξης.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού
φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

Άρθρο 14: Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων)
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη
της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα
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ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16.

Άρθρο 15: Εγγυήσεις συµµετοχής
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 (παρ. 1α) του Ν.4412/16 δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

Άρθρο 16: ΤΕΥ∆
Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
το Ν 4497/2017.

Άρθρο 17: ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)
1. ∆ικαιολογητικά
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας,
κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 6, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (γ) της
παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται
έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία
εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης.
ε. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
2. ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου) ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 14.
β) για την παράγραφο 2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
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ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για
όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο
οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε.,
όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το καταστατικό (για τους εργοδότες και τους
διοικούντες) και β) κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι
ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα
στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή
τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την
οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
Σηµειώνεται ότι για τους συµµετέχοντες (εργοδότες και διοικούντες στην περίπτωση εταιριών) που δεν είναι ασφαλισµένοι στον
ΕΦΚΑ µή µισθωτών/πρώην ΟΑΕΕ ή στον ΕΦΚΑ/πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, απαιτείται η προσκόµιση απαλλαγής από την
ασφάλιση στον ΕΦΚΑ µή µισθωτών/πρώην ΟΑΕΕ.
Επίσης ως δικαιολογητικά υποβάλλονται:
γ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος του πράξεις επιβολής
προστίµου (αρµοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε.) σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών δηλ. πριν τις 21 – 11 – 2019.
Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) έως (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του
διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς
δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
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4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.

Άρθρο 18: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για έξι (6) µήνες από την επόµενη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει την ισχύ της. Η
παράταση µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 19: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
∆εν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης εφόσον το ποσό της σύµβασης είναι κάτω των 20.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.). Στην
περίπτωση που η σύµβαση είναι άνω τω ανωτέρω ποσού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι
σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
Άρθρο 20: Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν
γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 21: Γλώσσα διαδικασίας
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε
το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει
είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη
µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα πχ αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
.
Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα
ανακοινώσεων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
http://www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» και http://www.diafaniasterea.gr
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
 το συµφωνητικό.
 η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της.
 η οικονοµική προσφορά.
 η υπ' αριθµ. 21/2019 µελέτη και κατά σειρά ισχύος: Τιµολόγιο, Συγγραφή υποχρεώσεων, Τεχνική περιγραφή,
Προϋπολογισµός.
 οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των
προσφορών.

Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της.
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Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει από την υπογραφή της σύµβασης τα µηχανήµατα - οχήµατα έτοιµα προς χρήση στα
σηµεία που θα του υποδείξει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής
εκτέλεσης της υπηρεσίας θα έχει το αρµόδιο Τµήµα της ανωτέρω αναφερόµενης ∆ιεύθυνση, το οποίο θα εκδίδει σχετική
βεβαίωση για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας µετά την έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων από τον
ανάδοχο.
2. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε
άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα.
3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης καθώς
και µε τα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλειες που αφορούν το προς µίσθωση µηχάνηµα.
4. Αν τα µηχανήµατα παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου τυχόν
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιµο επί της συµβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων µηχανηµάτων, χωρίς ΦΠΑ.
5. Η παραλαβή των προς µίσθωση ειδών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα γίνει από την αρµόδια
Επιτροπή Παραλαβής του ∆ήµου, που ορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των µηχανηµάτων διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε µακροσκοπική εξέταση. Η αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύµφωνα µε τα άρθρα 219 και 220 του ν. 4412/2016.
6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των µηχανηµάτων σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως
εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα µηχανήµατα που
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των µηχανηµάτων ισχύουν οι διατάξεις
των άρθρων 216 έως 220 του ν. 4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄ βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄ βαθμό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄ βαθμό

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σκοπός της παρούσας είναι η µίσθωση µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων που αναλυτικά περιγράφονται στον
Προϋπολογισµό και το Τιµολόγιο της µελέτης, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Τα µηχανήµατα – οχήµατα θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και
αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων.
Ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος - οχήµατος,
εξαιρουµένων µόνο τη διακοπή για ανεφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του
αλατιού από τα κέντρα διανοµής.
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος-οχήµατος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται αυτός
που αρχίζει µε την εντολή της υπηρεσίας (Αντιπεριφερειάρχη, της ∆.Τ.Ε. ή Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας) και
περατώνεται µε την λήξη του γεγονότος και µετά από άρση της εντολής της αρµόδιας Υπηρεσίας. Ο έλεγχος δίνατε να γίνεται και
µε ηλεκτρονικά µέσα. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η πάσης φύσεως εκτέλεση εργασιών που αποσκοπεί
στην πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 74.201,60€ µε Φ.Π.Α. 24%.

ΜΕΡΟΣ Β- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών
(GRADER), για την πρόληψη και
αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

45,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4

112

20.160,00€

ΣΥΝΟΛΟ

20.160,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

4.838,40€
24.998,40€
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ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη
και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

50,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3

192

28.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ

28.800,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

6.912,00€
35.712,00€

ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

40,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

72

2.880,00€

ΣΥΝΟΛΟ

2.880,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

691,20€
3.571,20€

ΤΜΗΜΑ 4 : «Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

45,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80

3.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ

3.600,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

864,00€
4.464,00€
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ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω,
για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

55,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80

4.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ

4.400,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

1.056,00€
5.456,00€

ΜΕΡΟΣ Γ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.: 1 Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER)
Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER) ανεξαρτήτως ίππων, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ∆ιαµορφωτήρας γαιών (GRADER) θα έχει κινητήρα ανεξαρτήτως ίππων, το σύστηµα λειτουργίας θα είναι υδραυλικό (µετάδοση
κίνησης τροχών, χειρισµός µαχαιριού µεσαίου και µπροστινού), θα φέρει µπροστινό µαχαίρι, θα είναι πλήρως συντηρηµένος σε
άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας.
Το µηχάνηµα θα φέρει υποχρεωτικά συσκευή GPS καθώς και:
 Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης
 Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου
 Τρίγωνα βραδυπορίας
 Καλής κατάστασης ελαστικά
 Προβολείς εργασίας
 Αντιολισθητικές αλυσίδες
 Φαρµακείο
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα
µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας
και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ.
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα
ή άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος,
των χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους.
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Τιµή ανά ώρα λειτουργίας
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00€
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ
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Α.Τ.: 2 Μίσθωση Αλατιέρας
Μίσθωση οχήµατος µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα άνω των 3,5 ton (µεικτό φορτίο άνω των 3,5 ton), για την πρόληψη και
αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων,
αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η αποχιονιστική λεπίδα, θα είναι εγκατεστηµένη στο εµπρόσθιο τµήµα του οχήµατος, υδραυλικά συνδεόµενη και χειριζόµενη από
την καµπίνα του χειριστού, µε δυνατότητα περιστροφής και λειτουργίας αριστερά και δεξιά, µε ελάχιστο πλάτος 2,70 µέτρα και
ελάχιστο ύψος 0,90 µέτρα. Η λεπίδα θα φέρει τις απαραίτητες διατάξεις απορρόφησης κραδασµών, θα είναι πλήρως
συντηρηµένη σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας. Θα διαθέτει τον απαραίτητο
εξοπλισµό παράκαµψης εµποδίων (δυνατότητα κίνησης της λεπίδας άνω και κάτω).
Ο αλατοδιανοµέας θα είναι χωρητικότητας 3 m3 και άνω, µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του
διανεµοµένου αλατιού, εγκατεστηµένος στην καρότσα του µηχανήµατος, πλήρως συντηρηµένος σε άψογη κατάσταση
λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας.
Το όχηµα µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα άνω των 3,5 ton, θα είναι πλήρως συντηρηµένο σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας
και θα πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας.
Το όχηµα θα φέρει υποχρεωτικά συσκευή GPS καθώς και:
 Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης
 Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου
 Τρίγωνα βραδυπορίας
 Καλής κατάστασης ελαστικά
 Προβολείς εργασίας
 Αντιολισθητικές αλυσίδες
 Φαρµακείο
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του οχήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το όχηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το όχηµα θα µισθωθεί
µαζί µε τον χειριστή του, θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ.
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των οχηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης και
µόνον απουσιάσει κάποιο όχηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο όχηµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα
ή άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του οχήµατος, των
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους.
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του οχήµατος κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Τιµή ανά ώρα λειτουργίας
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00€
(Ολογράφως) : πενήντα ευρώ

Α.Τ.: 3 Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή
Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή ανεξαρτήτως ίππων, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Εκσκαφέας – φορτωτής, θα είναι πλήρως συντηρηµένος σε άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους
κανόνες ασφάλειας.
Το µηχάνηµα θα φέρει υποχρεωτικά συσκευή GPS καθώς και:
19

19PROC005803963 2019-11-05








Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης
Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου
Τρίγωνα βραδυπορίας
Καλής κατάστασης ελαστικά
Προβολείς εργασίας
Αντιολισθητικές αλυσίδες
Φαρµακείο

Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα
µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας
και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ.
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα
ή άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος,
των χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους.
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Τιµή ανά ώρα λειτουργίας
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00€
(Ολογράφως) : σαράντα ευρώ

Α.Τ.: 4 Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ
Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Φορτωτής έως 160 ΗΡ, θα είναι πλήρως συντηρηµένος σε άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους
κανόνες ασφάλειας.
Το µηχάνηµα θα φέρει υποχρεωτικά συσκευή GPS καθώς και:
 Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης
 Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου
 Τρίγωνα βραδυπορίας
 Καλής κατάστασης ελαστικά
 Προβολείς εργασίας
 Αντιολισθητικές αλυσίδες
 Φαρµακείο
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα
µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας
και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ.
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα
ή άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος,
των χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους.
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Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Τιµή ανά ώρα λειτουργίας
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00€
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ

Α.Τ.: 5 Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω
Μίσθωση Φορτωτή από 161hp και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Φορτωτής από 161hp και άνω, θα είναι πλήρως συντηρηµένος σε άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους
τους κανόνες ασφάλειας.
Το µηχάνηµα θα φέρει υποχρεωτικά συσκευή GPS καθώς και:
 Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης
 Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου
 Τρίγωνα βραδυπορίας
 Καλής κατάστασης ελαστικά
 Προβολείς εργασίας
 Αντιολισθητικές αλυσίδες
 Φαρµακείο
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα
µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας
και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ.
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα
ή άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος,
των χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους.
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Τιµή ανά ώρα λειτουργίας
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00€
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονοµασία: [Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [460/5013 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2 / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ / 36100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Π. Βονόρτας]
- Τηλέφωνο: [2237352419 & 2237352401]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [dte-evr@pste.gov.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pste.gov.gr στην επιλογή "Θέλω να δω
προκήρυξη"]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
Α/Α
CPV
Ονοµασία Αντικειµένου κατά CPV

1.

90611000-3

Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού

2

90620000-9

Υπηρεσίες εκχιονισµού

3

90630000-2

Υπηρεσίες καθαρισµού από τον πάγο

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [.............................................]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία
επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή
κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε
και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

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

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

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην
α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
β) [……]
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων [ ]
για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης [……]
εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την [……]
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

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

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

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

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·

6.

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
-[……]·
-[……]·
αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
λεπτοµερείς πληροφορίες λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
[] Ναι [] Όχι
ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού,
ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής -[.......................]
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
xxviii
επαγγελµατικό παράπτωµα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
[.........…]
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Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση

[] Ναι [] Όχι

συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του
[ ] Ναι [ ] Όχι
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων
Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
[ ] Ναι [ ] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
[…]
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
[] Ναι [] Όχι
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
χώρα εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα
για τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής [……],[……][…]νόµισµα
xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονοµικού
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από τη
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα
στον τοµέα και για τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
[……],[……][…] νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίεςxxxvi που
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-αναλογία
µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
[…...........]
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγραφή
ποσά
ηµεροµηνίες
παραλήπτες
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το
[……..........................]
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το
[……]
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο
[……]
τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα
για την διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης
και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα
[....……]
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
[] Ναι [] Όχι
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
α)[......................................……]
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα
[……]
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
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8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του
οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό
εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο
τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που
θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει
[] Ναι [] Όχι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
[……] [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει
αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις
καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
[….]
κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα
[] Ναι [] Όχιxlv
από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά
και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει- δηλώσει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τον
σκοπό της συµµετοχής µου στον διαγωνισµό του οποίου η ονοµασία αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος Τ.Ε.Υ.∆..
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

..……/……./ 20….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
Α.Φ.Μ. :
∆.Ο.Υ. :
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :
EMAIL :

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Αριθ. ∆ιακήρυξης:
241998/3077/30-10-2019) µε τίτλο: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων».
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά µου ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών
(GRADER), για την πρόληψη και
αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

€

112
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη
και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

€

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

192
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

€

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

72
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 4 : «Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

€

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω,
για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
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Η προσφορά ισχύει για έξι (6) µήνες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

Καρπενήσι …………/……./ 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii

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

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

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

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.

v

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

vi

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

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

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

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

ix

x

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

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

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

xii

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
xv

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

xx

xxi
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73,
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.
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xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi
xxxii

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις
που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.

xxxiii

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxvi

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl

Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

xli

xlii
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xlviii
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2019
CPV: 1) 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού
2) 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισµού
3) 90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισµού από τον πάγο
ΧΡΗΣΗ : 2019 – 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.201,60€ µε τον Φ.Π.Α.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 241998/3077/30-10-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή
αναδόχου για τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο "Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων" της Π.Ε.
Ευρυτανίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών
(GRADER), για την πρόληψη και
αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

45,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4

112

20.160,00€

ΣΥΝΟΛΟ

20.160,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

4.838,40€
24.998,40€
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ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Μίσθωση Αλατιέρας, για την πρόληψη
και αντιµετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πληµµύρες
χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του
∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

50,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3

192

28.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ

28.800,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

6.912,00€
35.712,00€

ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

40,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

72

2.880,00€

ΣΥΝΟΛΟ

2.880,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

691,20€
3.571,20€

ΤΜΗΜΑ 4 : «Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα
όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

45,00 €

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80

3.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ

3.600,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

864,00€
4.464,00€
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ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020 στα όρια του ∆ήµου Αγράφων»

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω,
για την πρόληψη και αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πληµµύρες χειµερινής περιόδου 2020
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΩΡΕΣ

55,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

80

4.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ

4.400,00€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

1.056,00€
5.456,00€

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τµηµάτων,
είτε για ένα ή περισσότερα τµήµατα, είτε για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των ανωτέρω Τµηµάτων (αφορά
συγκεκριµένα τα Τµήµατα 1 και 2).
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οδός
Κατσαντώνη 2 Τ.Κ.36100 Καρπενήσι, στις 21 – 11 – 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή η 21 – 11 –
2019 και ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους της
αναλυτικής διακήρυξης.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):
http://www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» και http://www.diafaniasterea.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιµες από τον υπάλληλο κ. Π. Βονόρτα (τηλ. 2237352419, email: p.vonortas@evr.pste.gov.gr) στα γραφεία της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας στη διεύθυνση Κατσαντώνη 2, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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