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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΥΑΛΚΙΓΑ

Αξ. Μειέηεο: 8
ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔ ΣΙΣΛΟ

«Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Κέληξσλ Λπκάησλ ΓΔΤΑΥ έηνπο 2016»

(1) ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΑΛΚΙΓΑ 26/01/2016
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Αξ.Πξση. : 341

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΥΑΛΚΙΓΑ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Η Γ.Δ.Τ.Α. ΥΑΛΚΙΓΑ
Πξνθεξύζζεη
Ηιεθηξνληθό Αλνηρηό Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα
ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο :

«Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Κέληξσλ Λπκάησλ ΓΔΤΑΥ έηνπο 2016 »
Πξνϋπνινγηζκνύ 408.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη δηάξθεηαο δώδεθα (12) κελώλ,

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο
Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο

ΔΠΧΝΤΜΙΑ: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΥΑΛΚΙΓΑ
Α.Φ.Μ. 997592478 Γ.Ο.Τ. Υαιθηδέσλ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Νενθχηνπ 69
ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: 22210 20440 – 29995 - 62615
ΦΑΞ: 22210 62617 - 61428
e-mail: support@deyax.gr , xhmeio@deyax.gr
Πξντζηακέλε Αξρή πνπ είλαη ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο
Γηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη ε Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο.
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Η κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ αξρψλ,2016-01-27
νξγάλσλ ή ππεξεζηψλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ή ε
κεηαζηέγαζε ηνπο ζε άιιε δηεχζπλζε δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηεο
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζπλεπεία απηήο. Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν εξγνδφηεο αληίζηνηρα έρεη
ππνρξέσζε

λα

ελεκεξψζεη

ζρεηηθά

ηνπο

ελδηαθεξφκελνπ.

Παξάιεηςε

ελεκέξσζεο

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, κφλν
εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην
δηαγσληζκφ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Η παξνχζα Γηαθήξπμε αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Λεηηνπξγία

θαη πληήξεζε Κέληξσλ Λπκάησλ ΓΔΤΑΥ έηνπο 2016».
Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη νη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΥ, δειαδή
ην Κέληξν Λπκάησλ Υαιθίδαο Κ.Λ.Υ. (κε εγθαηαζηάζεηο ζε Δπβντθή Αθηή θαη ζηελ Νεζίδα Παζζά)
θαη ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.) ζηελ Νέα Αξηάθε, ζχκθσλα κε
ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή. Η δηάξθεηά ηεο ζα είλαη γηα δψδεθα (12) κήλεο.
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο απνηειεί:
-

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Κ.Λ.Υ. & Κ.Δ.Λ.Ν.Α., ψζηε λα ηεξνχληαη ηα

φξηα εθξνήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο θαη ηνπο φξνπο
ησλ Α.Δ.Π.Ο. Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηερληθφ θαη
νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα.
-

Η έθηαθηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Λ.Υ., θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο

βάξδηεο, άββαηα, Κπξηαθέο θαη Αξγίεο (εζληθέο θαη ηνπηθέο).
-

Η θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Λ.Υ. (λεζίδα Παζζά θαη Δπβντθή Αθηή), θαηά ηηο ψξεο

απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
-

Η ππνδνρή βπηίσλ ηα άββαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΛΥ θαη ηνπ ΚΔΛΝΑ θαη θαηά

πεξίπησζε ηηο θαζεκεξηλέο ζην ΚΛΥ κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ΓΔΤΑΥ θαη ζχκθσλα κε ηηο
πνζφηεηεο πνχ έρεη θαζνξίζεη ε ΓΔΤΑΥ.
-

Η ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ΚΛΥ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο.

Οη σο άλσ ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζην CPV 90481000-2 ζύκθσλα κε ηνλ (ΔΚ) 213/2008.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 501.840,00€ (κε Φ.Π.Α 23%) εθ ησλ
νπνίσλ 408.000,00 € αθνξνχλ ηε παξνρή ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο θαη 93.840,00€ γηα ηε
δαπάλε ΦΠΑ.
Η ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΥ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζα βαξχλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζηα ΚΑ 620714 θαη ΚΑ 54006223 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαζψο
θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο
Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη αλά κήλα παξερφκελεο ππεξεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπνληαη απφ ηα θάησζη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/1980 πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο
3. Ο Νφκνο 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
4. Ο λ. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
5. Ο εγθεθξηκέλνο κε ηελ 30/2011 απφθαζε Γ / ΓΔΤΑΥ Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑΥ
6.

Σν Π.Γ. 108/2013.

7.

Η ΚΤΑ νηθ. 411/14/ΦΓ 9.6.4/2013 (ΦΔΚ 21Β/10-01-2013)

8. Σνπ άξζξνπ 157 παξ. 1α) ηνπ λ. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/08082014) : Μέηξα ζηήξημεο θαη
αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο,
9. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α΄/26-3-2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»

10. Σν Ν. 3548/2007.
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11. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4/3/2014(ΑΓΑ:ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5)
<Δλεκέξσζε

γηα

ην

Δζληθφ

χζηεκα

εγθχθιηνο κε ζέκα

Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ(ΔΗΓΗ)>.
12. Σν Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ
Ν.4254/2014(ΦΔΚ 85/Α/7-4-2014).
13. Σν κε αξ. πξση. 163/02-01-2014 (ΑΓΑ: ΒΙ6ΣΝ-ΥΝΡ) έγγξαθν ην ΤΠ. Δ. Πεξί
θαηψηαησλ νξίσλ δεκνζίεπζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ,
2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ.
14. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013(ΦΔΚ2677/Β/21-10-2013) Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

Δζληθνχ

πζηήκαηνο

Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..).
15. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ην νπνίν
έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) “ 16REQ003693471”
16. Σελ ππ΄ αξηζκ. 199/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ.
17. Σελ αλάξηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δζληθνχ πζηήµαηνο Ηιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΗ∆Η), ε νπνία έιαβε
ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 20419.
Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηηο
εξγαζίαο ηζρύνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010,
όπσο ηζρύνπλ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί άπαμ ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε
δχν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπηθνχ ηχπνπ ηνπ Ννκνχ θαη ζε κηα εθεκεξίδα
γεληθψλ εηδήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/07.
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Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί επίζεο

θαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο

Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, θαη θαζψο ζηα Δπηκειεηήξηα.
Σν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΓΔΤΑΥ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε : www.deyax.gr, φπσο επίζεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 20419.
Η δαπάλε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ
Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ δεµνπξάηεζεο (µειέηε, δηαθήξπμε, θ.ι.π.) γίλεηαη µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ηιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ
πµβάζεσλ (ΔΗ∆Η). Σν πιήξεο θείµελν ησλ ηεπρψλ δεµνπξάηεζεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή θαη µέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ http://www.deyax.gr. Οη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ
ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην
χζηεµα µε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείµελεο δηαηάμεηο,
εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ
γηα ην ειεθηξνληθφ δεµφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β’ 1317/23. .04.2012)
θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013

πµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ:
Οη ελδηαθεξφκελνη µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήµαηα γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφµελν ησλ ηεπρψλ δεµνπξάηεζεο, µέτρι και ηις 4
Φεβξνπαξίνπ 2016. Σα ζρεηηθά αηηήµαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά µφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ δηαγσληζµνχ µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.∆Η..
Αηηήµαηα παξνρήο ζπµπιεξσµαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη µόλν
απφ εγγεγξαµµέλνπο ζην ζχζηεµα νηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή ζε φζνπο δηαζέηνπλ ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα
απφ αίηεζή ηνπο.
Σα αηηήµαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφµελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε µνξθή
αξρείνπ .pdf, µε ην θείµελν ησλ εξσηεµάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη
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ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε µε άιιν
ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν, δελ
εμεηάδνληαη.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο
πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, µέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.∆Η., ην αξγφηεξν δέκα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ, ήηνη ην
αξγφηεξν, ζηηο 05/02/2016, εµέξα Παξαζθεπή. Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.

ημειώνεηαι

όηι

ζσμπληρωμαηικές

πληροθορίες

ζτεηικά

µε

ηα

ηεύτη

δημοπράηηζης, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
7.1 Σόπνο – Υξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γηαδηθηπαθή πύιε

ΓΔΤΣΔΡΑ

ΓΔΤΣΔΡΑ

www.promitheus.gov.gr ηνπ

08-02-2016

15-02-2016

Δ..Η.ΓΗ..

ώξα 08:00 π.κ.

ώξα 15:00 κ.κ.

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο
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ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) »
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζα επηθνηλσλήζνπλ κε ην
Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ΒΙΟ.ΚΑ. (θ. Παπαδήκα Μ., Κνπηζαπιήο Αλ.), ζην
Κέληξν Λπκάησλ Υαιθίδαο (Σέξκα Αληηγφλνπ) θαη ζην ηειέθσλν 22210 86055, θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (08:00 – 12:00).
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 15.

ΆΡΘΡΟ 8
ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη
ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα είλαη
λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ
επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο "Apostile" ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε
κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηα ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ
κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε
απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ
Διιεληθή γιψζζα.
Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο), θαη ηνπ
Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ
παξνπζία δηεξκελέσλ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο.
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν
«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο» ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: -Όζνη απφ
ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ
ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη
ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ
Πξνκεζεηψλ.
-Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ
δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο
ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη
απηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα.
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα
Πξ ν γ ξ α κ κ α η η ζ κ ν χ
Πξνκεζεηψλ

ηεο

θαη
Γεληθήο

ηνηρείσλ
Γηεχζπλζεο

ηεο

Γηεχζπλζεο

Κξαηηθψλ

Πνιηηηθήο

Πξνκεζεηψλ.

-Οη

νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή
η ν π ο θ α η η α π η ν π ν η ν χ λ η α η απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο:


είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή.



είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε
ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη
ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη
ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ
εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο
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ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο

ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη

αλσηέξσ.
2. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν
ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο
ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή επί ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο απφ ηελ Πξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
επαγγεικαηηθή επάξθεηα.
9.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α) ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
β) ελψζεηο παξφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά.
Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα ππνβάιιεη έγγξαθε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο
Παξνρήο Τπεξεζίαο σο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.,
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9.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΓΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ /
ΣΔΥΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο πξέπεη λα επηζθεθζνχλ κέρξη θαη ηξεηο (3) κέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο
Λπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΥ, ησλ πεξηνρψλ Υαιθίδαο (Κ.Λ.Υ.) θαη Νέαο Αξηάθεο (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.),
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο θαη λα ηνπο ρνξεγεζεί ε
απαηηνχκελε Βεβαίσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ. Σελ Βεβαίσζε απηή
ππνρξενχληαη λα ηελ επηζπλάςνπλ ειεθηξνληθά ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά».
Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7, νθείιεη λα δηαζέηεη,
επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα
δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν.
9.2.1 Η εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ δηαγσληδφκελνπ
Παξφρνπ Τπεξεζηψλ ζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ,
ηνπ δηεπξπκέλνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο δηαγσληδφκελνο θαηά ην δηάζηεκα 2010
έσο ζήκεξα ζα δηαζέηεη 12κελε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία, ζε ηνπιάρηζηνλ κία εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε ζχζηεκα ελεξγνχ ηιχνο θαη αλαεξφβηαο ρψλεπζεο, ε νπνία πξέπεη
λα εμππεξεηεί θαη΄ ειάρηζηνλ 55.000 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία,
απνδεηθηηθά ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην δηαγσληδφκελν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ε αλσηέξσ ηερληθή ηθαλφηεηα ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ζην έλα απφ ηα κέιε ηεο.
9.2.2 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο (Π..Γ.Π.) θαηά ISO 9001:2008 ζε ηζρχ απφ αξκφδην αδεηνδνηεκέλν θνξέα, γηα ηελ
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. ε πεξίπησζε Κ/μίαο ε
αλσηέξσ πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ζην έλα απφ ηα κέιε ηεο Κ/μίαο.
9.2.3 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν πξνζσπηθφ

ηνπιάρηζηνλ κε ηα

πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
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1. Κάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθή νκάδα απνηεινχκελε απφ:
 Έλα Γηπισκαηνχρν Υεκηθφ Μεραληθφ ή Τγεηνλνιφγν Πνιηηηθφ Μεραληθφ πνπ ζα
δηαζέηεη θαη΄ ειάρηζηνλ

εκπεηξία ελφο έηνπο ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ελεξγνχ ηιχνο κε αλαεξφβηα ρψλεπζε ηιχνο, ηνπ δηεπξπκέλνπ
δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
 Έλα Γηπισκαηνχρν ή Πηπρηνχρν Μεραλνιφγν Μεραληθφ πνπ ζα δηαζέηεη θαη’
ειάρηζηνλ εκπεηξία ηξία έηε ζε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε
αλαεξφβηα ρψλεπζε ηιχνο, ηνπ δηεπξπκέλνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
 Έλα (1) Γηπισκαηνχρν ή Πηπρηνχρν Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ή Πηπρηνχρν Μεραληθφ
Απηνκαηηζκψλ πνπ ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ εκπεηξία ηξία έηε ζε ζπζηήκαηα
βηνκεραληθψλ απηνκαηηζκψλ.
Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη φπσο ζπκκεηέρεη ζε ηαθηηθή βάζε ζε ζπζθέςεηο κε
ηε ΓΔΤΑΥ. Τπνρξενχηαη φπσο ζπληάζζεη θαη παξαδίδεη αλά 15 εκέξεο ηερληθή έθζεζε
παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚΛΥ πνπ ζα πεξηιακβάλεη
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο,

απφδνζεο θαη

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα
ζην ηεχρνο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ ζα
αμηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο απφδνζεο ελψ ζα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθψλ
αλαιχζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηψλ πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν. Οη
απαηηνχκελεο

ζπκπιεξσκαηηθέο

δεηγκαηνιεςίεο

θαη

αλαιχζεηο

δχλαηαη

λα

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.
Οη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ, ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ
αλάδνρν κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη
γεληθφηεξα ηε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ.

2. Κάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη:
2.1 Έλα (1) Γηπισκαηνχρν Υεκηθφ Μεραληθφ πνπ ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ εκπεηξία ελφο
έηνπο ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ελεξγνχ ηιχνο κε αλαεξφβηα
ρψλεπζε ηιχνο, ηνπ δηεπξπκέλνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
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Ο αλσηέξσ Μεραληθφο, ζα έρεη ηελ θαζεκεξηλή

επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο επίβιεςεο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ παξφρνπ θαη γεληθφηεξα ηε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ε παξνπζία ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Λ.Υ. θαη ηνπ Κ.Δ.Λ.Ν.Α. ζα είλαη
σποτρεωηικά καθημερινή.
Ο αλσηέξσ Μεραληθφο ζα κπνξεί λα αλαπιεξψλεηαη απφ Γηπισκαηνχρν Μεραλνιφγν
Μεραληθφ κε ηζνδχλακα πξνζφληα, θαηά ηηο εκέξεο απνπζίαο ηνπ.
2.2 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη απφ 7:00 έσο 15:00 θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο, δειαδή:
 Έλαο (1) Ηιεθηξνιφγνο κε άδεηα εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 3εο νκάδαο Α΄
εηδηθφηεηαο θαη δχν (2) Σερληθνί κε άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνχ 2εο Δηδηθφηεηαο.
Ο έλαο εθ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζα εθηειεί εξγαζίεο ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α.
 Έλαο (1) αλεηδίθεπηνο εξγάηεο.
Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ (ειεθηξνιφγνη – αξρηηερλίηεο) θαηά ην ήκηζπ πξέπεη λα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ εηήζηα εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία. Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ κεραληθψλ - ζπληεξεηψλ, ειεθηξνιφγσλ, πξέπεη
λα απνδεηθλχνληαη κε αληίζηνηρεο άδεηεο, φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο
λνκνζεζίεο πεξί επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.

2.3 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζε βάξδηεο επί 24σξνπ γηα
ην ζχλνιν ησλ δψδεθα (12) κελψλ, δειαδή απφ Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή, θαζψο θαη ηηο
αξγίεο (επίζεκεο θαη ηνπηθέο). Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα απνηειείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ
πάληα απφ δχν (2) εξγαδφκελνπο αλά βάξδηα, κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ (ειεθηξνιφγνη –
αξρηηερλίηεο ηνπιάρηζηνλ θαηά

ην ήκηζπ) λα δηαζέηεη εηήζηα εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Σν πξνζσπηθφ πνπ δελ ζα εθηειεί
απνγεπκαηηλή ή βξαδηλή βάξδηα θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα αδεηψλ, ζα απαζρνιείηαη ζηελ
πξσηλή βάξδηα. Γηα απηφ ην ιφγν, ην πξνζσπηθφ ησλ βαξδηψλ ζα απνηειείηαη απφ δέθα (10)
εξγαδφκελνπο (πέληε δεχγε εξγαδφκελσλ). Σν θάζε δεχγνο ζα απνηειείηαη απφ:


Έλα (1) Σερληθφ κε άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνχ 2εο Δηδηθφηεηαο ή έλαλ (1)

Ηιεθηξνιφγν κε άδεηα εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 2εο νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο. ην
ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, δχν (2) ζα είλαη κεραληθνί – ζπληεξεηέο θαη νη
ππφινηπνη ειεθηξνιφγνη.
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Έλαλ (1) αλεηδίθεπην εξγάηε.

2.4 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη θάζε άββαην ζηελ πξσηλή
βάξδηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο βνζξνιπκάησλ. Σν πξνζσπηθφ
απηφ ηφζν ζην Κ.Λ.Υ. φζν θαη ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α., ζα είλαη έλαο (1) Σερληθφο κε άδεηα
Αξρηηερλίηε Μεραληθνχ 2εο Δηδηθφηεηαο ή έλαο (1) Ηιεθηξνιφγνο κε άδεηα εγθαηαζηάηε
ειεθηξνιφγνπ 2εο νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο, αλά εγθαηάζηαζε.
3. Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Λ.Υ. (εγθαηαζηάζεηο Νεζίδαο Παζζά) θαζψο θαη ειαθξψλ θνξηίσλ
(φπσο κηθξά εξγαιεία, κηθξά δνρεία θ.ι.π). Σν πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη
θαηάιιειν δίπισκα ηαρππιφνπ, γηα ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ, ν δε δηαγσληδφκελνο
πξέπεη λα δηαζέηεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Λ.Υ., θαηάιιειν θαη αδεηνδνηεκέλν πισηό
κέζν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ. Δηδηθφηεξα ην πξνζσπηθφ απηφ είηε ζα είλαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο σο ρεηξηζηέο ηνπ πισηνχ, είηε ζα είλαη θάπνηνη απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Σν πισηφ ζθάθν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζα ιεηηνπξγεί
εθεδξηθά κε απηφ ηνπ Αλάδφρνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ελψ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
πιεχζεο ηνπ ελφο απφ ηα δχν φπσο:


ζπληήξεζε πισηνχ Αλαδφρνπ ή Γ.Δ.Τ.Α.Υ. (έσο 4 εκέξεο),



άδεηα ρεηξηζηνχ ηνπ πισηνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ην δηαζέζηκν πισηφ πνπ ζα έρεη κείλεη, ζα εθηειεί ην ζχλνιν ησλ πιεχζεσλ.

9.2.4 Η νηθνλνκηθή/ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (ηθαλφηεηα ιήςεο δαλείνπ
θαη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) χςνπο 200.000,00€. ε πεξίπησζε Κ/Ξ ή έλσζεο, ε παξαπάλσ
απαίηεζε, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα κέινο ηεο.

9.3 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Σν Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά απφ ζρεηηθή
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εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.). χκθσλα

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ :
1) Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή θαη
αηξέζεηο ή δίλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο
2) Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο
3) Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
4) Παξνπζηάδεη έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.
5) Γελ πεξηιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
6) Δίλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ν δηαγσληδφκελνο δελ παξέρεη επαξθή αηηηνιφγεζε πξνο
ηνχην.
7) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δεηνχκελν ζην άξζξν 14
8) Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δ.Γ. νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο
θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απαξάβαηνη ή πνπ έρνπλ ηεζεί επί πνηλή
απνθιεηζκνχ.
9) Γελ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
10) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν απνθιεηζκνχ πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf
ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ζηελ Διιεληθή
γιψζζα, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ :

Δ.Ε.Υ.Α.Φ.: Λειτοσργία και Σσντήρηση Κέντρων Λσμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Φ. έτοσς 2016 σελ 16 από 36

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΦ ΕΤΟΥΣ 2016

16PROC003701177
2016-01-27
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη ππεχζπλεο
δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ θαη λα θέξνπλ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ
.pdf. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πξνζθνκίδνληαη απφ
ηνλ πξνζθέξνληα, ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, κε
δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ
εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ
ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή), εμαηξνπκέλσλ ησλ Φ.Δ.Κ. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.
ηελ αξρή ηνπ επί κέξνπο θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο
ειέγρνπ πεξηερνκέλσλ (check list).
Η κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο.

10.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Α) Γηα ηα εκεδαπά Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζσπα:

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2. Aπόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1
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ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29/1/1998 ζει.1).
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26εο Ματνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25/6/1197 ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31/12/1998 ζει.2).
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27/11/1995 ζει. 48).
δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο 28/6/1991 ζει. 77 νδεγίαο σο έρεη ηξνπνπνηεζεί ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995 ).
ε) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ είλαη:
-θπζηθά πξφζσπα
-νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ
-Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ.
-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.
3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη
επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έλαξμεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκφ ή άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε.
πγθεθξηκέλα:
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα:
Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
Δπίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα:
Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο
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δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία
ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο
επηρείξεζεο.
4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ.
5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη
ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο)
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά φια ηα ηακεία
ζηα νπνία θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). ε θάζε
πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε
απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην
θαηαζηαηηθφ θαη απφ ηελ ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα
εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ
επηρείξεζε.
ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ
πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο εάλ απηά
έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.
Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86,
ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη
απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε.
6. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
7. Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο. Δθφζνλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε
εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο.
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Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο

ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα

πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο
θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ
ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.
8. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Απφθαζεο Γ.. ζε πεξίπησζε ΑΔ ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε
ΔΠΔ , ΟΔ θαη ΔΔ κε ηελ νπνία λα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ
απηνηειψο ή ζε Κνηλνπξαμία θαη λα νξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη
δεζκεπηηθά γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά
9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε
απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
10. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:


Η επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.



Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
Ο.Σ.Α..



Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ,
γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ.



Γελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα & δξαζηεξηφηεηα.



Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ (πνζνηηθέο & πνηνηηθέο) φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη
πξνο ην δεκφζην ηνκέα.



Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο.
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11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαηάζηαζε κε ηνπο θνξείο
ηνπ Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ θνξέα φπνπ έρνπλ αλαιάβεη παξφκνηεο Τπεξεζίεο απφ ην 2010 έσο
ζήκεξα, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζχκβαζεο θαη
ηεο ρξνληθήο δηάξθεηάο ηεο..

Β) Γηα ηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα:

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή
ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο (3) θαη (7) ηεο παξαγξάθνπ Α.
ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή
ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο αξρήο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα
κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.
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5. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ
θφξσλ θαη ηειψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.
7 – 11. Όια ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ 10.Α.7 έσο
10.Α.11 πνπ πεξηιακβάλνπλ έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, Τπεχζπλεο Γειψζεηο, θαηάζηαζε
παξφκνησλ ππεξεζηψλ, θ.ι.π.

10.2

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ -

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Γηα ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο απφ ην άξζξν 9.2 ηερληθήο ηθαλφηεηαο, νη δηαγσληδφκελνη
πξνζθνκίδνπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ζα επηζπλάπηνληαη ζηνλ αλάινγν
ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
α) Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πξνζσπηθφ, ηελ επηζηεκνληθή νκάδα θαη ηνπο ηερληθνχο, πνπ
πξνηίζεηαη ε εηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε
πεξηγξαθή εηδηθφηεηαο θαη πξνζφλησλ. Η δήισζε απηή ζα πεξηέρεη νλνκαζηηθά ην πξνζσπηθφ
γηα ην νπνίν απαηηείηαη εκπεηξία θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηίηινπο ζπνπδψλ, ζρεηηθέο άδεηεο θαη
αδεηνδνηήζεηο επαγγέικαηνο, βεβαηψζεηο εκπεηξίαο θαη νηηδήπνηε πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ.
β). Η εκπεηξία θαη ε εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη
απφ βεβαηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηψλ ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ δηεπξπκέλνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη απφ ην ζε ηζρχ Πηζηνπνηεηηθφ
πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
γ) Η εκπεηξία ηεο Δπηζηεκνληθήο νκάδαο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθφηεηά ηνπο, ν ηφπνο θαη ρξφλνο θηίζεο ηεο
εκπεηξίαο, ζπλνδεπκέλε απφ πηπρία θαη βεβαηψζεηο.
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δ) Σν ζχλνιν ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη
ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη αδεηνδνηήζεηο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία (ΦΔΚ 14Β/2013 θαη 21Β/2013).
ε) Καηάιιειεο Σξαπεδηθέο Βεβαηψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο.
ζη) Τπεχζπλε Γήισζε, φηη o δηαγσvηδφκεvoο θαηά ηεv

ζχληαμε ηεο πξoζθoξάο ηoπ

επηζθέθζεθε ηηο εγθαηαζηάζεηο, έιαβε γλψζε ησλ γεvηθψv θαη ηoπηθψv ζπvζεθψv, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, κε ζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή απνδεηθηηθή βεβαίσζε ηεο
ΓΔΤΑΥ πεξί επίζθεςεο ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο. Σεο βεβαίσζεο πξνεγείηαη αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. Οη επηζθέςεηο ζα γίλνληαη έσο θαη
ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ Γηαγσληζκνχ.
δ) Δηδηθά γηα ηελ Δπηζηεκνληθή Οκάδα παξαθνινχζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, δεηείηαη
Οξγαλφγξακκα κε ηε ζηειέρσζή ηεο, ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ππνβαιιφκελα
ζηνηρεία:
(δ1) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, απφ ην λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο ζηελ
νπνία ζα δειψλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο.
(δ2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή ηνπιάρηζηνλ πίλαθα εκπεηξίαο γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, (ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ).
Tα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζηελ
νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
(i) φηη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ ζεκεηψκαηνο ή ηνπ πίλαθα εκπεηξίαο ηνπ είλαη αιεζή,
(ii) φηη έρεη ιάβεη γλψζε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Δηδηθήο
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο .
ε) Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
(i) ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζα είλαη αζθαιηζκέλν ζε αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα
θαη
(ii) ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο θαη ηελ επζχλε
απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε δεκηάο πξνθχςεη απφ πιεκκειείο εξγαζίεο - θχιαμε ή απφ
θαζπζηέξεζε αληηκεηψπηζεο δπζιεηηνπξγηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
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ζ) Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ πισηνχ ζθάθνπο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ πισηνχ, ε άδεηα ηνπ, ε αζθάιεηα ηνπ
θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ ρεηξηζηή.
Η κε πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ επηζύξνπλ ηελ πνηλή ηνπ
απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό
ΓΔΝΙΚΑ
εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη λα θέξνπλ
ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη
 απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή
 φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο,
Η ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά από ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, πξέπεη λα
ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά ην λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ
ηδξχκαηνο πνπ ηα εθδίδεη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλάδνρνο, δελ εθδίδεη θάπνην
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν
Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο
πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ.
Όπνπ ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαθέξεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ελλνείηαη Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1986, φζνλ
αθνξά ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε
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έδξα ηελ αιινδαπή, ελλνείηαη αληηζηνίρσο είηε Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1986, σο άλσ, είηε έλνξθε δήισζε,
είηε γηα ηα θξάηε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, επίζεκε δήισζε πνπ γίλεηαη απφ ηελ
ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο

Θα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη
182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15
εηψλ .
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη.
Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη
έγθπξα ή είλαη ειιηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΓΓΤΗΔΙ
Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή
ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή
λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
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Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο γξακκαηίνπ ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ην πεξηερφκελν ηεο παξαθαηαζήθεο πξέπεη λα αλαθέξεη
φηη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ 4281/14.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα.
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο
έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.

Α. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

-

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο
ηνπ Φ.Π.Α.

-

Η εγγχεζε απηή ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 (ηξηάληα) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κεηά ηελ
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Ο πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ
παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο ΓΔΤΑΥ πξηλ ηελ ιήμε απηήο, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο εληφο ηνπ αλσηέξνπ δηαζηήκαηνο.

-

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ζα ηελ εθδψζεη, πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ην φηη απεπζχλεηαη ζηε
Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θαη ηελ πιήξε επσλπκία θαη
ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη.

-

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ.
Β. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

-

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο , εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν
κε ην 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

12.1 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε
ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013),
ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».

12.3 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο :
(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ]
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε
ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
12.3.1 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά.
ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
Η Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf,
ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ
λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην
ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη
ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη
θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα
δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ
ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ
ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο
αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ
εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ
ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά είλαη ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.

12.3.2 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Παξφρνπ Τπεξεζηψλ).
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε
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κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf .
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή
πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε
ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ
παξνχζα Γηαθήξπμε .
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη
απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα
επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζε κνξθή pdf (Σεχρνο 6 Μειέηεο «Έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο» κε θπζηθή θαη ςεθηαθή ππνγξαθή).
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή (ήηνη ην πνζνζηφ
έθπησζεο), ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, βάζεη ηεο αλαιεθζείζαο δαπάλεο ζε βάξνο
ησλ νηθείσλ πξνυπνινγηζκψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2016 θαη 2017.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζε ρξφλν
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη θαηφπηλ ζεσξήζεσο ηνπ 1νπ εληάικαηνο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
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1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν
ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
3. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε, απνηειεί απαξάβαην
φξν θαη ε ππέξβαζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
4. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
5. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
6. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη
δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην
φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.,
κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο
παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην
φξγαλν.
7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
8. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα αθνξά ζην ζύλνιν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο
ηεο Μειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ώξα 8:30 π.κ., κέζσ ησλ
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
δηαδηθαζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα δελ είλαη εξγάζηκε ζα γίλεη αθξηβψο
ηελ επφκελε εξγάζηκε.
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Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ
(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» .
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ.
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
– Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε
ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ.
Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη
πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ
λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.

ΑΡΘΡΟ 16
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο,
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο:
• Η αξκφδηα Δ.Γ., πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη
ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά
πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.
• Η αξκφδηα Δ.Γ. ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ
θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.
• Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
πξνζθνξψλ .
• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο ηνπο.
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• Η Δ.Γ. ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ

αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ

απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο
παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. ε
πεξίπησζε πνπ δελ δίδνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ε επηηξνπή κπνξεί θαηά ηελ θξίζε
ηεο λα κελ θάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά.
ΑΡΘΡΟ 17
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ


Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζ’ φζνλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή είλαη
θξηηήξην ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο.



Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ε νπνία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξί θαηαθχξσζεο ή κε.
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ

18.1 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, σο εμήο:
α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ
Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία γλσζηνπνίεζε (δεκνζίεπζε) ηεο
δηαθήξπμεο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη νη εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε
εμεηάδεηαη απφ ηελ Δ.Γ. θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ελζηάζεσλ είλαη αξγία, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
β. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηόλ.

Δ.Ε.Υ.Α.Φ.: Λειτοσργία και Σσντήρηση Κέντρων Λσμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Φ. έτοσς 2016 σελ 32 από 36

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΦ ΕΤΟΥΣ 2016

16PROC003701177
2016-01-27
Μφλν απφ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ή απνθιεηζζέληα απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην.
Τπνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ
ηελ Δ.Γ., ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζην
Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ην νπνίν ηειηθά απνθαζίδεη.
18.2 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο.

ΑΡΘΡΟ 19
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Ο αλάδνρνο ζπλερίδεη λα έρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε. Τπνρξενχηαη
δε, ζε πξνζεζκία εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο
θαη ηελ πξάμε ηνπ Πξνζπκβαηηθνχ Διέγρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ., λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο απηψλ, ε νπνία ζα είλαη ίζε πξνο πέληε επί ηνηο εθαηφ
(5%) επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο ΦΠΑ 23%.
πγθεθξηκέλα κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην
φξγαλν, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ
ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Παξφρνπ πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ
Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη αληίζεηνπο φξνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
-

Σνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

-

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.

-

Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο.

-

Σν πξνο Τπεξεζία Αληηθείκελν .

-

Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.
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- Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο.
-

Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

-

Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο.

-

Σνλ ηξφπν παξαιαβήο.

-

Σνλ ηξφπν πιεξσκήο.

-

Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.

-

Σνλ ηξφπν επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ.

-

Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο.
Η ζχκβαζε ζα γίλεη ζε έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. θαη ζα ππνγξαθεί απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί ζηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή
δελ πξνζθνκίζεη ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, εθαξκφδνληαη γη’
απηφλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
-θαηάζηαζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζηελ Παξνρή Τπεξεζίαο κε βηνγξαθηθά
ζεκεηψκαηα, πξνυπεξεζίεο, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα
ζπλνδεπκέλν απφ πηπρία, άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαζψο θαη νηηδήπνηε πνπ λα
απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η
ζρεηηθή πξνυπεξεζία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ βεβαηψζεηο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
εξγνδφηεο, νη νπνίεο νκνίσο ζα παξαδνζνχλ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ.,
- ππεχζπλε δήισζή θαζελφο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ αλήθεη ζην κφληκν
πξνζσπηθφ ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελ
ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο.
Σα αλσηέξσ ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο θαη λα αθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ηεο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά
πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012
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ΦΔΚ Β’ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
ιήγεη ζε δψδεθα (12) κήλεο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΗ
Η παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβήο θαη κεηά απφ έιεγρν απηψλ θαηά ηελ θξίζε ηεο.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ
1. Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην
φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
2. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ΄ απηφλ
νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 50 ηνπ ΠΓ 28/1980

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4155/13, ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 , ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ ΠΓ 28/80,
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φπσο ηζρχνπλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ αιιηψο, αξκφδηεο είλαη νη Γηθαζηηθέο
Αξρέο ηεο Υαιθίδαο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΦΟΡΟΙ - ΣΔΛΗ
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ..

ΆΡΘΡΟ 26
ΣΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά
θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ησλ έξγσλ.

ΆΡΘΡΟ 27
ΕΓΚΡΙΕΙ
Σεο έγθξηζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο έρεη πξνεγεζεί ε κε αξηζκφ 199/2015 Απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη ηα ηεχρε θαζψο θαη
νη φξνη ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

ΥΑΛΚΙΓΑ 26/01/2016

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ΠΑΓΧΝΗ ΥΡΗΣΟ
ΓΗΜΑΡΥΟ ΥΑΛΚΙΓΔΧΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Φ.: Λειτοσργία και Σσντήρηση Κέντρων Λσμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Φ. έτοσς 2016 σελ 36 από 36

